IntelliMen Uitdaging #9
Begin niet voordat u uitdaging #8 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Wees dapper en moedig voor een goede zaak.
Toelichting: Wat is het moedigste dat u ooit hebt gedaan? Stop en denk daar even aan… Hoe voelde het om dat te doen? Hoe doet deze
herinnering u nu nog voelen, na al die jaren? Trots? Capabel? Sterk? Belangrijk? Voelt u zich gewaardeerd? Als we de moed hebben om
iets goeds te doen, dan geeft dat ons een goed gevoel. Er zijn weinig dingen die een man zich meer als man voelen dan moed. Ook zijn er
weinig dingen die de waarde van een man verminderen dan lafheid.
Elke dag hebben we een kans om moedig of laf te zijn. We nemen grote en kleine beslissingen die invloed hebben op ons eigen leven,
maar ook op die anderen. Wat een man karakteriseert is wanneer hij kiest voor de dapperste manier.
Tijdens deze uitdaging gaat u zoeken naar iets moedigs en dapper dat u zult doen voor een goede zaak. Identificeer allereerst een goede
zaak. Is dat uw familie, geloof, relatie, baan, een persoon in nood, een probleem in de samenleving, onrechtvaardigheid, uw gezondheid,
een vriend, iets wat verkeerd is, maar niemand nog de moed voor heeft gehad om iets aan te doen, uw carrière, het overwinnen van een
angst/trauma, uw kerk…? Kortom, vind een gebied, een persoon, een situatie of een oorzaak die schreeuwt om een held die iets positiefs
zal doen. Nadat u dat hebt geïdentificeerd, denk dan aan de dappere actie dat u zult ondernemen. Verzamel vervolgens uw kracht en
moed, neem het initiatief en doe het!
Bekijk voor inspiratie deze video. Misschien heeft u het al gezien, maar besteed dit keer extra aandacht aan wat ze doen vanaf 2:40
seconden. Zie de vastberadenheid, stevige stappen, het ritme van hun passen, en merk op hoe ze niet naar achter of zijdelings kijken. Dat
is hoe het gaat in een moment van moed. Voordat we actie ondernemen moet we natuurlijk nadenken, maar op het moment van de
handeling is er geen tijd meer om te denken, aarzelen of analyseren. De tijd is dan aangebroken dat wij vooruit horen te gaan met volle
kracht en focus. Doe dit wanneer u uw uitdaging gaat verrichten.
Notitieboek: Schrijf minstens een alinea of een paar regels, over hoe de ervaring voor u was.
Officiële Buddy: Vraag wat uw partner heeft opgeschreven en deel met hem wat u heeft geschreven
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #10.
Plaatsing: Post na, en alleen nadat je deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over wat jouw aandacht in deze uitdaging trok op de
IntelliMen Facebook pagina (niet jouw eigen pagina) en schrijf het volgende:
IntelliMen Challenge #9 volbracht: Een manier waarop ik moediger kan zijn is… (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 video bekeken
☐ Ik heb iets moedig en gedurfd gedaan
☐ Ik heb notities gemaakt
☐ Ik heb met mijn partner gesproken over de uitdaging
☐ Ik postte het op Facebook / Twitter
Passage:
“Wees sterk en moedig,schrik niet en wees niet ontveld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat” ( Jozua (1.9)

