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IntelliMen uitdaging #17 
Begin niet, voordat u uitdaging #16 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Maak een reflectie van alle uitdagingen tot nu toe en zorg ervoor dat u op to date bent met dit project. 
Toelichting: Er zijn tot nu toe 16 uitdagingen geweest. Degenen die alles hebben bijgehouden kunnen ongetwijfeld een verschil in hun 
levens zien vergeleken met 4 maanden geleden. Voor de uitdaging van vandaag dient u een reflectie te maken van alle uitdagingen tot 
nu toe. Deze reflectie is een uitdaging op zich, sla het niet over. We dienen te leren om regelmatig onze moeite evalueren en na te gaan 
hoe wij de dingen aan het doen zijn. Eén manier waarop dit gedaan kan worden is door naar de zaken te kijken die onlangs hebben 
plaatsgevonden, hoe u zich hebt gedragen en de resultaten van uw gedrag. 

“Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?” (Haggai 1:7). 

Deze reflectie maken zal bepaalde voordelen met zich meebrengen: 
 
• Het zal u aan de uitdagingen tot nu toe herinneren en het zal u ook helpen om na te denken over de dingen die u hebt geleerd 
• Het zal u helpen om de uitdagingen die u het meest hebben geholpen te overpeinzen 
• Het is een gelegenheid om uitdagingen af te maken die u niet tot uw eigen genoegen hebt afgemaakt 
• Het zal u helpen om de relatie tussen u en uw Officiële Buddy te evalueren 
• Het zal u helpen om het grote plaatje te zien van hoe de IntelliMen Uitdaging u heeft geholpen en het zal uw toewijding om tot het 

einde door te gaan vernieuwen 

Haal het meeste uit deze uitdaging. Het is één van de meest belangrijke uitdagingen tot nu toe. Als u achterloopt dan hebt u de 
gelegenheid om bij te benen. Mis deze gelegenheid niet. 

Notebook: Maak een review van uw aantekeningen tot nu toe. Als u aantekeningen mist van bepaalde uitdagingen, maak dan een 
update van uw notebook 
Officiële buddy: Vraag uw buddy hoe het als partner doet. Vraag hem als er bepaalde dingen zijn die u dient te verbeteren. Geef hem ook 
uw feedback. 
Tijdsduur: U kunt onmiddellijk aan deze taak beginnen en dient hem binnen een week af te maken. Begin dan aan Opdracht #18. 
Plaatsing: Nadat u deze taak heeft voltooid, en alléén nadat u deze taak heeft voltooid - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de 
IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst: 
 
IntelliMen uitdaging #17 klaar: Terwijl ik een reflectie maakte van het IntelliMen project ... (Voeg uw eigen gedachten en conclusies over 
deze uitdaging toe. Voel u zich vrij om te schrijven hoe het IntelliMen project u heeft geholpen, welke veranderingen u heeft ervaren en of 
anderen deze veranderingen ook hebben opgemerkt. Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken). 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 
 
Verificatie checklist 
☐ Ik heb een review gemaakt van de eerste 16 uitdagingen  
☐ Ik heb een review gemaakt van mijn Notebook  en een update gemaakt van wat geüpdatet diende te worden 
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst


