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IntelliMen uitdaging #26 
 
Begin niet, voordat u uitdaging #25 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Herzie alle opdrachten tot nu toe, blijf op de hoogte van het project en promoot IntelliMen. 
Toelichting: Wij hebben een nieuwe mijlpaal bereikt en het is tijd om te reflecteren op het project wat over 6 maanden zal eindigen. Van 
tijd tot tijd, ongeveer eens in de 3 maanden, zullen we kijken naar hoe we het doen. Ook dient deze week als inhaalslag voor degenen die 
nog achterlopen en willen bijblijven. Dus deze week wil ik dat jullie hetzelfde doen als bij opdracht 17. Lees die opdracht en volg de 
instructies. Alleen zult u het dit keer vanaf opdracht 25 naar beneden doen. Denk ook aan manieren om IntelliMen te promoten en de 
interesse van anderen op te wekken om mee te doen. Hier zijn een aantal ideeën: 
  
·         Praat met iemand over het project 
·         Zet iets op sociale media over het project, praat over het project en hoe het u geholpen heeft. Voeg ook een link naar de site toe 
(http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/intellimen/). 
·         Als u een blog hebt, schrijf er dan iets over. 
·         Maak een video over uw ervaring om anderen te motiveren mee te doen en zet het op YouTube of Facebook. 
·         Laat uw vriend, vriendin, vrouw of moeder een getuigenis schrijven over hoe u veranderd bent na begonnen te zijn aan het project 
en zet dit om sociale media. 
  
Dit zijn maar een paar van de mogelijkheden. Wees creatief, maar doe iets wat anderen zal motiveren om mee te doen. 
  
Notebook: Volg de instructies van uitdaging #17 
Officiële buddy: Volg de instructies van uitdaging #17 
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 #26 klaar!: Ik heb gereflecteerd op het project tot nu toe en… (Voeg 
aanvullende opmerkingen toe: bijvoorbeeld, wat zijn de veranderingen die u en/of anderen in u hebben gemerkt?) 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  
 

Verificatie checklist: 
☐ Ik heb gereflecteerd op de eerste 25 uitdagingen 
☐ Ik heb mijn notebook opnieuw gelezen en ben op de hoogte van het project  
☐ Mijn partner en ik hebben gereflecteerd op onze partnerschap. 
☐ Ik heb het project gepromoot 
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 
  
Quote: 
Ik ben een leerling van het leven. Elke avond, voor het slapengaan, analyseer ik elk detail van wat ik die dag heb gedaan. Ik evalueer 
mensen en dingen en dit helpt mij om fouten te voorkomen. – Compay Segundo
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