IntelliMen uitdaging #19
Begin niet, voordat u uitdaging #18 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Nodig uw vrouw, verloofde of vriendin uit om een LoveWalk te doen. (Als u geen vriendin hebt, lees hieronder dan over wat u
moet doen).
Toelichting: Er is niet veel om uitleg nodig over het belang dat een man moet investeren in zijn relatie. Het enige om te benadrukken is
dat wat een IntelliMan scheidt van een gewone man, met betrekking tot de liefde, is dat IntelliMan het initiatief neemt om voor de relatie
te zorgen, terwijl een gewone man hier lui in is en de vrouw hem moet pushen.
Het maakt niet uit of u gisteren aan een relatie bent begonnen, of als u verloofd bent, of verliefd en bijna gaat trouwen of als u 104 jaar
bent getrouwd met dezelfde vrouw, jullie hebben de LoveWalk nodig. Dat is de zuurstof van de relatie. Dus zonder verdere uitleg kun je
gaan naar de officiële pagina van de LoveWalk “The Love Walk”, lees erover, bekijk de video's, koop een pakket en praat met uw vriendin
om een datum te reserveren. Als u vrijgezel bent, of iemand op het oog hebt en u wilt haar uitnodigen om te wandelen is dit uw
gelegenheid. Wees moedig, praat als een goede IntelliMan met het meisje. Het “nee” heeft u al, dus probeer het “ja” te krijgen. Doe de
LoveWalk maar zonder compromis. Volg de vragen van de brochure voor de vrijgezellen.
En wat als je nog te jong bent om over een relatie na te denken? Haast je niet. Maar er is toch iets dat je kunt doen. Jouw uitdaging is om
met je vader te praten of je grote broer, of je oom etc. Bemoedig hen om de LoveWalk te doen. Of ze het zullen doen, of niet, is niet jouw
zaak. Maar je moet hen uitleggen wat het inhoudt en hem bemoedigen.
Notebook: Schrijf nadat u de uitdaging hebt gedaan in een paar zinnen wat uw aandacht het meest heeft getrokken.
Officiële buddy: Bemoedig uw buddy om The Love Walk (de liefdeswandeling) te doen. Laat hem geen excuses geven om dit niet te
doen.
Tijdsduur: Deze uitdaging moet gedaan worden in 1 maand tijd.
Plaatsing: Deze uitdaging vereist twee posts voor degenen die The Love Walk zullen doen, en alleen één voor degenen die te jong zijn
om eraan deel te nemen, zij krijgen de taak om een koppel te bemoedigen deze taak te doen. Voor degenen die The Love Walk zullen
doen: de eerste post dient gedaan te worden nadat u uw Love Kit hebt gekocht en op social media plaatsen: #intellimenuitdaging19 The
Love Walk: ik heb al mijn kit gekocht voor The Love Walk. De tweede poste dient een foto te zijn van u en uw vrouw/vriendin op de
IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst: IntelliMen uitdaging #19 klaar!: Ik heb de LoveWalk
gedaan. (Voeg uw eigen commentaar toe).
Voor degenen die een ander koppel heeft bemoedigt:
IntelliMen uitdaging #19 klaar!: Ik heb gesproken met een koppel (voeg commentaar toe als ze het geaccepteerd hebben. Vergeet niet om
#IntelliMen_NL te gebruiken)
Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)
Verificatie checklist:
☐ Ik heb mijn geliefde uitgenodigd om The Love Walk te doen.
☐ Ik heb mijn kit gekocht.
☐ Ik heb mijn partner bemoedigd om de uitdaging: te doen.
☐ Ik heb gewandeld/ik heb met andere koppels gesproken.
☐ Ik heb mijn commentaar op Facebook/twitter gedeeld.

