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IntelliMen uitdaging #1  

Om te beginnen, zul je jouw beslissing bekend moeten maken en iemand uitnodigen om de uitdaging samen met jou aan te gaan. 
Volg dus de volgende stappen: 

1. Vertel iemand over de IntelliMen en nodig hem uit om deel te nemen aan de groep. Hetzij een vriend, broer, collega op het werk of 
iemand in de kerk, vader zoon, etc. Deze persoon zal jouw officiële partner zijn in de groep. Jullie zullen praten over de uitdagingen, 
waarvan jullie sommigen samen moeten volbrengen, en elkaar aan te moedigen. Kies dus een goed en aardig persoon om jouw partner 
te zijn, iemand die het project serieus zal nemen en jou niet in de steek zal laten tijdens het project. Het is beter om iemand te kiezen die 
dichtbij woont, maar als dat niet mogelijk is, kun je iemand kiezen die woont in een andere stad, provincie of land.

2.  Zorg ervoor dat jouw partner dit manifesto leest en de voorwaarden om deel te nemen accepteert. Als hij het niet leest zal hij de 
toewijding niet begrijpen en jouw waarschijnlijk teleurstellen later. Voor het gemak is hier de link naar de manifesto: 
http://www.renatocardoso.com/en/?p=2835

3. Jullie dienen ons te volgen op Twitter en/of Facebook.

4.  Neem een foto van jezelf waar je de het officiële groet van de IntelliMen doet (zoals hieronder weergeven) en post dit op onze 
Facebook met de woorden: IntelliMen Challenge #1: Ik ben een intelligente man en accepteer de uitdaging om elke dag te verbeteren.  
Mijn partner is... (naam)

Post op Twitter: @IntellimenWorld #1IntelliMenChallenge #IntelliMen_NL: Ik ben een intelligente man en accepteer de uitdaging om elke 
dag te verbeteren. Mijn partner is… (naam)

Voel je vrij om elk ander commentaar toe te voegen dat je wil.

5. Vervul deze taak voor aankomende zondag en we zullen de volgende uitdaging op zondag bekendmaken. Vraag in uw kerk de 
uitdagingen in het Nederlands of bezoek onze site op ukgr.nl/intellimen

Onze officiële sites: 
intellimen.com 
http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/intellimen 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/ IntelliMenWorld 

Onze officiële groet- de vuist van intelligentie: neem jouw foto en post het op Facebook of 
Twitter. 




