IntelliMen uitdaging #18
Begin niet, voordat u uitdaging #17 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Leer uw partner een vaardigheid of nuttigs.
Toelichting: Een intelligente man begrijpt de kracht van het onderwijzen van anderen. Wanneer u onderwijst, dan deelt u een deel van
uzelf met anderen, en wanneer u geeft, dan ontvangt u uiteindelijk veel meer dan u gaf. Toch kan het competitieve karakter van mannen
ze een beetje egoïstisch maken. Ze denken dat wanneer ze delen wat ze weten ze een voordeel aan de "concurrentie" geven (andere
mannen) en zodoende achter zullen blijven. Daarom is het niet zo gebruikelijk mannen te vinden die andere mannen willen helpen
zonder ervoor betaald te willen worden.
Maar IntelliMen weten dat onderwijzen het geheim is van leren en vooruit te gaan.
Deze week zal uw uitdaging zijn om jouw officiële buddy iets te leren dat u zelf praktiseert, waar u goed in bent en wat nuttig voor hem zal
zijn. Het kan om een vaardigheid of iets nuttigs gaan, iets praktisch dat u kunt overbrengen naar uw partner.
Denk aan iets waar u een talent voor hebt, wat handig is voor u en dat u kunt doorgeven aan uw partner door uitleg of demonstraties in
een korte tijd. "In een korte tijd", omdat ik denk dat u niet de tijd heeft om één uur per week heeft voor de komende drie jaren om uw
partner te leren piano spelen. Het moet iets zijn dat u hem in een korte tijd kunt kunt leren in een korte tijd - al is het een introductie op
een onderwerp, iets dat hij daarna zelf kan ontwikkelen. In het geval van de piano, misschien kunt u hem niet elke week les geven, maar
wel een uur nemen om hem tips te geven – waar te beginnen, en wat hij zou moeten leren, hoe te oefenen enz.
Stel uzelf de vraag: "Wat kan ik doen dat nuttig is en dat ook nuttig zal zijn voor mijn partner. U kunt misschien beginnen met het maken
van een lijst van wat u kunt. Noteer uw vaardigheden. Vergeet niet wat mensen u altijd vertellen, "u bent zo goed in ..." - schrijf het op de
lijst. Hier zijn enkele voorbeelden van dingen die zouden kunnen worden opgenomen op de lijst:
- Autorijden
- Een bepaald programma op de computer goed gebruiken
- Een leermethode die altijd goede cijfers garandeert
- Een bron van leren die u gebruikt en u veel helpt (iets als een educatieve site op het internet)
- Hoe goed te schrijven
- Een tip over time management
- Hoe te spreken en zich presenteren in het openbaar
- Hoe zich in goede vorm te houden
- Hoe een verleiding kan overwinnen
- Hoe u een slechte gewoonte brak of een goede hebt verworven
- Een tip over hoe goed te communiceren met je vrouw
- Iets wat u beoefent om u geestelijk sterk te houden
- Tips over hoe productiever kan werken
- Hoe de financiën beter te organiseren
Deze lijst kan nog langer zijn, want iedereen heeft vaardigheden die ook nuttig kunnen zijn voor anderen . Dus beperk uzelf niet tot de
bovenstaande lijst. (Als u nog andere suggesties kent, dan kunt u ze toevoegen in de commentaren hieronder voor anderen om te lezen.)
Zodra je bepaald hebt wat u aan uw partner gaat leren, praat dan met hem, zie of hij geïnteresseerd is in wat u hem gaat leren, en ga dan
u gang – wordt zijn leraar voor een paar minuten!

Notebook : Gebruik uw notebook voor de bovenstaande lijst van vaardigheden en andere dingen die u zou kunnen leren om te doen.
Deze oefening zal u zelfs helpen, al was het maar om op u talenten te reflecteren.
Officiële buddy: Deze hele uitdaging gaat om uw buddy. Naast hem iets leren zult u ook wat tijd apart nemen voor iets dat hij u zal leren.
(Vanaf het begin hebben we benadrukt hoe belangrijk het voor u is om een goede partner te hebben. Deze uitdaging geeft nog een
andere reden waarom. Uiteraard is het mogelijk voor je om deze taak uit te voeren met iemand anders dan uw buddy. Wees vrij om dat te
doen als u dat nodig acht, maar vergeet niet dat het oorspronkelijke idee was voor jullie twee om elkaar te helpen samen te groeien.
Spreuken 27:17 zegt “Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander”)
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en deze uitdaging binnen een week af te hebben.
Plaatsing: Na, en alleen nadat u deze taak heeft voltooid - u uw notebook hebt gekocht of een bestand op uw computer gemaakt en nadat
u heeft gesproken met uw Officiële Buddy - 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 #18 klaar!: ik leerde mijn partner ... (vul de zin aan en schrijf op wat hij u heeft geleerd. . 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 lijst gemaakt van mijn vaardigheden
☐ Ik leerde mijn partner iets aan
☐ Ik heb iets geleerd van mijn partner
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst
Quote:
Wanneer u leert, zul u onderwijzen; en door te onderwijzen, zult u leren. – Latijnse spreuk

