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IntelliMen uitdaging #5 

Begin niet, voordat u Uitdaging #4 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
Uitdaging: Bekijk de videoreeks genaamd "Man Up!" en denk na over uw rol als man thuis, op werk/school, in de kerk en tegenover uzelf. 
Toelichting: We werden niet geschapen als één geslacht. We werden geschapen als mannen en vrouwen, als zodanig hebben mannen en 
vrouwen veel verschillen met elkaar. Het is uitermate belangrijk dat mannen hun rol in het leven begrijpen, dat hun rol verschilt van die 
van vrouwen, en dat zij geschapen zijn om hun vrouwen compleet te maken. Ik heb het niet over mannelijke superioriteit of een macho 
zijn; ik zeg simpelweg dat er verschillen zijn. Eén van de moderne hedendaagse gebeurtenissen is de fusie van de rol van mannen en 
vrouwen. Denk erover na, de rol van de man begint steeds meer te lijken op die van de vrouw en de rol van de vrouw begint meer op de 
rol van de man te lijken, met als resultaat serieuze gevolgen binnen het gezin en de samenleving als geheel. 

In plaats van in te gaan op de details van dit onderwerp, is het belangrijkste om deze uitdaging aan te gaan en te reflecteren op uw rol als 
man. Wat betekent het om een man te zijn? Hoe wordt u een man die gerespecteerd wordt door andere mannen en bewonderd door 
vrouwen? Hoe kunt u een hoger niveau van volwassenheid bereiken? Hoe dient u als intelligente man te handelen thuis, met collega's op 
het werk, in de kerk en overal? 
Bekijk de 5 video's van de serie "Man up" via deze link:(http://www.renatocardoso.com/en/man-up-1/). De vijf video's horen automatisch 
af te spelen. Als het niet werkt, kunt u deze andere link proberen: (https://www.youtube.com/watch...). Neem uw notitieboekje bij de hand 
en noteer wat u van elke video hebt geleerd. Citeer NIET wat u in de video hoort, maar voeg uw eigen gedachten en conclusies toe. Schrijf 
vervolgens een beslissing op die u zal nemen met betrekking tot wat u hebt geleerd. 

Officiële Partner: Praat met uw partner over deze uitdaging. Deel wat u hebt geleerd. Vraag hem hoe hij zijn rol als man ziet op de 
verschillende leefgebieden. Praat over de moeilijkheden waarmee u werd geconfronteerd en hoe u wilt verbeteren als echtgenoot, vader, 
zoon, vriend, student etc. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #6. 
Plaatsing: Post na, en alleen nadat u deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over één of twee concepten die onderwezen werden in de 
videos en wat uw aandacht in deze uitdaging heeft getrokken op de IntelliMen Facebook pagina (niet jouw eigen pagina) en schrijf het 
volgende: 
IntelliMen Challenge #5 volbracht: (Met eigen toegevoegde conclusies. Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken.) 

Links:  
https://www.facebook.com/IntelliMenWorld  
https://twitter.com/intellimenworld (gebruik bij het tweeten @IntelliMenWorld) 
Verificatie Checklist 

☐ Ik heb de 5 video's bekeken 
☐ Ik heb mijn gedachten en beslissingen opgeschreven in mijn notitieboek  
☐ Ik sprak met mijn partner over deze uitdaging  
☐ Ik postte het op Facebook/Twitter


