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Een man zijn was vroeger best simpel. Je leerde van jongs af aan twee dingen: vechten en jezelf verdedigen in de jacht naar voedsel. Zij 
die goed waren hadden het heel goed in het leven, en namen tevens het meisje mee naar huis. 
 
Dat was één van de voorwaarden van een vader als een jonge man met zijn dochter wilde trouwen. En zij verwachtte niet veel meer. In veel 
gevallen was liefde een bijzaak. Vrouwen maakten helemaal geen lange lijst met kwaliteiten die ze wilden zien in hun toekomstige man 
zoals: "Hij moet zorgzaam zijn, een goed gevoel voor humor hebben, houden van lange wandelingen op het strand, aanvoelen wat ik 
nodig heb, lekker ruiken, van dieren houden, mij accepteren zoals ik ben, mij in zijn armen dragen als ik moe ben, opvallen wanneer ik 
mijn kapsel verander, een goede luisteraar zijn, houden van een goed gesprek, een vriend zijn, modebewust zijn..." 
 
Dat bestond gewoon niet. 
 
"Kun je en ben je bereid om mij te beschermen met jouw leven? Kun je net zo goed of beter voor mij zorgen dan mijn vader?  
Zet hier dan een ring omheen." Zo simpel was het.  
 
Aan de andere kant is een man in de 21e eeuw zijn een heel ander verhaal. De wereld is veranderd. Vrouwen zijn veranderd. En mannen 
lopen achter en vinden het moeilijk om het bij te houden. Het resultaat is te zien op drie punten: Gedesoriënteerde, Ongelukkige en 
Ongewaardeerde mannen.  
 
Introducerend het IntelliMen Project 
 
Misschien is het je al opgevallen dat de naam een combinatie is van de woorden intelligent en men (mannen in het Engels). We kozen 
deze naam omdat, naast het feit dat het als de naam van een superheld klinkt, wat elke man wilde zijn als kind, het op perfecte wijze 
symboliseert wat wij willen bereiken met dit project: intelligente en betere mannen opbouwen op elk gebied. We kunnen nog geen 
superkrachten beloven, zoals bussen optillen met één vinger, vliegen of onzichtbaarheid, maar daar werken we nog aan. 
 
Voor nu zal het project zich richten op het verbeteren van de gewone man. Om mee te kunnen doen moet je tussen de 8 en 88 jaar oud 
(want daarna mijn vriend, moet je misschien wel accepteren dat je heel erg bent gesteld op jouw manieren en je niet veel meer zult 
verbeteren... Maar als je het alsnog wil proberen, is er altijd plaats voor een extra persoon :-). 
 
“Mannen beter maken" zal ons motto zijn. Intelligente mannen worden, onze missie. Laten we dit samen aangaan en van elkaar leren. 
Maar verwacht UITDAGINGEN. We zullen je uitdagen om beter te worden in elk gebied van je leven. En om deel uit te maken van de 
IntelliMen, mag je nooit vluchten van de uitdagingen of falen ze te volbrengen. Maar boven alles, heb je het sleutel ingrediënt nodig om 
te kunnen leren: nederigheid. Als je niet erkent dat je dient te verbeteren, kunnen we je niet helpen. Zelfs als je al sterk en succesvol in 
veel dingen bent, moet je begrijpen dat: 
 
“Niemand zal slagen door zijn eigen kracht alleen” (1 Samuël 2:9). 
 
Het vergt meer dan alleen spieren om een man te zijn. Karakter, intelligentie en geloof zijn belangrijker. 
 
Laten wij ons nu richten op de algemene vragen over het project en hoe je kunt deelnemen, 
 
1. Wat is IntelliMen? 
Het is een groep, exclusief voor mannen die willen verbeteren op elk gebied van hun leven. Mannen die elkaar helpen, het goede met 
elkaar delen, hard werken om elke dag te verbeteren en lol maken terwijl ze dat doen. 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2. Wie kan eraan deelnemen? 
Mannen van elke leeftijd die de regels van de groep willen naleven zoals ze in ons Manifesto beschreven staan. 
 
3. Hoe kan ik deelnemen? 
Lees dit gehele manifesto aandachtig, begrijp de voorwaarden, wijd je toe aan het project en doe de wekelijkse taken die elke zondag 
gegeven zullen worden.  
 
4. Wanneer begint het? 
Vanaf het moment dat je de beslissing neemt om eraan deel te nemen en het project tot het einde te volgen. 
 
5. Waar kan ik deelnemen? 
Overal op aarde. De IntelliMen zijn niet beperkt tot een staat, provincie of land. Het enige wat je nodig hebt is toegang tot het internet om 
de blog en sociale netwerken van de groep te volgen. 
 
6. Wat kan ik nu doen? 
Lees de voorwaarden om deel te kunnen nemen hieronder en als je ze accepteert, begin dan gelijk te werken aan de eerste taak. 
 
Voorwaarden deelname 
1. Wees nederig om te leren en begeleid te worden door de groep. 
2. Wees totaal toegewijd om de taken en uitdagingen te volbrengen binnen de gestelde deadlines. 
3. Wees klaar om te delen, door actief te zijn op de sociale netwerken en blogs van de groep. 
4. Doe jouw best om de officiële bijeenkomsten van de groep bij te wonen. 
5. Behoud respect en een goed gevoel voor humor met iedereen in de groep. 
6. Vertegenwoordig de groep goed op elk moment door een goed voorbeeld van gedrag en karakter te geven. 
7. Promoot de groep bij andere mannen en moedig ze aan om mee te doen. Beginnende met het uitkiezen van een officiële Partner 
(uitgelegd in uitdaging #1, hieronder).  
8. Opbouwende kritiek is welkom bij de organisatoren, maar commentaren bedoeld om de groep te beledigen zullen leiden tot 
verwijdering van de groep. 
9. Ja, wij behouden het recht om u te verwijderen zonder uitleg, hoewel wij hopen nooit gebruik te hoeven maken van dit recht. 
10. Eindig waar je aan begonnen bent. Er zijn 52 uitdagingen, één per week, een jaar lang. Als je niet totaal toegewijd bent om tot het 
einde door te gaan, begin dan niet. Opgeven wordt hier niet als slim gezien.  
 
Goed gebruik van de groepsnaam. 
IntelliMen. Twee L's en een hoofdletter M. Gebruik hem juist. 
 
Met aandacht voor de enkelvoudige vorm van het woord. IntelliMen (meervoud) refereert naar de groep als een geheel. IntelliMan 
(enkelvoud) refereert naar een groepslid. Bijvoorbeeld:  
 
-Ik heb me aangesloten bij de IntelliMen  
-Ik ben een IntelliMan. 
 
Dus, heb jij je aangesloten bij de IntelliMen en bereid om een IntelliMan te worden? Laten we dan beginnen aan de eerste uitdaging! 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IntelliMen uitdaging #1 
 
Om te beginnen, zul je jouw beslissing bekend moeten maken en iemand uitnodigen om de uitdaging samen met jou aan te gaan. 
Volg dus de volgende stappen: 
 
1. Vertel iemand over de IntelliMen en nodig hem uit om deel te nemen aan de groep. Hetzij een vriend, broer, collega op het werk of 
iemand in de kerk, vader zoon, etc. Deze persoon zal jouw officiële partner zijn in de groep. Jullie zullen praten over de uitdagingen, 
waarvan jullie sommigen samen moeten volbrengen, en elkaar aan te moedigen. Kies dus een goed en aardig persoon om jouw partner 
te zijn, iemand die het project serieus zal nemen en jou niet in de steek zal laten tijdens het project. Het is beter om iemand te kiezen die 
dichtbij woont, maar als dat niet mogelijk is, kun je iemand kiezen die woont in een andere stad, provincie of land. 
2. Zorg ervoor dat jouw partner dit manifesto leest en de voorwaarden om deel te nemen accepteert. Als hij het niet leest zal hij de 
toewijding niet begrijpen en jouw waarschijnlijk teleurstellen later. Voor het gemak is hier de link naar de manifesto:  
http://www.renatocardoso.com/en/?p=2835  
3. Jullie dienen ons te volgen op Twitter en/of Facebook.  
4. Neem een foto van jezelf waar je de het officiële groet van de IntelliMen doet (zoals hieronder weergeven) en post dit op onze Facebook 
met de woorden: IntelliMen Challenge #1: Ik ben een intelligente man en accepteer de uitdaging om elke dag te verbeteren.  Mijn 
partner is... (naam) 
Post op Twitter: @IntellimenWorld #1IntelliMenChallenge: Ik ben een intelligente man en accepteer de uitdaging om elke dag te 
verbeteren. Mijn partner is… (naam)  
Voel je vrij om elk ander commentaar toe te voegen dat je wil.  
5. Vervul deze taak voor aankomende zondag en we zullen de volgende uitdaging op zondag bekendmaken. Vraag in uw kerk de 
uitdagingen in het Nederlands of bezoek onze site op ukgr.nl/intellimen  
 
Onze officiële sites: 
intellimen.com 
http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/intellimen 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/ IntelliMenWorld  
 
Onze officiële groet- de vuist van intelligentie: neem jouw foto en post het op Facebook of 
Twitter. 
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IntelliMen uitdaging #2 

Uitdaging: Identificeer drie dingen over uzelf die u zult verbeteren. 
Toelichting: Het doel van ons project is om mannen beter te maken, daarvoor is het noodzakelijk dat u identificeert waarin u dient te 
verbeteren. Wij allen moeten onszelf verbeteren op vele gebieden van ons leven, maar we kunnen niet alles tegelijk. Daarom willen we 
dat u drie gebieden van uw leven kiest, waarin u dringend een verbetering nodig heeft. Denk hierbij  aan dingen die een groot verschil 
zullen maken in korte tijd. Voorbeelden van mogelijke verbeteringen zijn: 

1. Eetgewoonten: Stop met eetbuien; verminderen uw portie(s) gefrituurd voedsel met de helft, verlaag het suikergehalte, eet meer 
fruit, enz. 

2. Relaties: Overwin verlegenheid, stop onbeleefd zijn, besteed meer aandacht aan uw echtgenote, luister meer en praat minder, enz. 
3. Karakter: Stop voor altijd met liegen, houdt u altijd uw woord, maak af wat u begint (stop om halverwege projecten op te geven), 

ontwikkel een goede reputatie door verantwoordelijk en betrouwbaar te zijn, etc. 
4. Geestelijk leven: Laat het lezen van en mediteren over de Bijbel een prioriteit zijn voor u, wees minder emotioneel en wordt juist 

rationeler, maak er een gewoonte van om met God te praten door gebed, beslis dat u de dienst van zondagochtend en 
woensdagavond niet zal missen, enz. 

5. Financieel: Stop met geld te besteden aan dingen die u niet echt nodig heeft, stop met indruk proberen te maken op anderen door 
middel van materiële dingen , beginnen vrijgeviger en minder gierig te worden, enz. 

Dit zijn een paar voorbeelden die tonen in welk gebied u verbeteringen kunt maken. U dient waarschijnlijk over uw doelen na te denken 
wanneer u beslist waaraan u zult werken. Uiteraard moet het niet iets zijn dat makkelijk is. Het is belangrijk dat u voor deze uitdaging iets 
moeilijks kiest, iets dat inspanning vereist om te veranderen en te verbeteren. Vergeet niet, identificeer drie dingen te identificeren. 

Plaats een herinnering: Schrijf de drie dingen op die u gekozen hebt en plaats een herinnering, zodat u uw doelen verschillende keren 
per dag kunt lezen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld een briefje te plakken op de badkamerspiegel, op een kastdeur, op uw bureau of op 
het dashboard van uw auto, maak het de achtergrondafbeelding van uw computer of telefoon, of u kunt een dagelijks alarm op uw 
smartphone instellen dat u zal herinneren aan deze drie dingen, etc. 

Officiële Buddy: Herinner uw Buddy om deze uitdaging te voltooien en  overweeg om met elkaar te praten over de drie dingen die jullie 
hebben geïdentificeerd. Als u ze voor uzelf wilt houden, dan is dat geen probleem. Maar indien mogelijk, deel uw ontdekkingen en 
doelen, zodat u elkaar op de hoogte kunt houden en zo zult u ook in staat zijn om elkaar te bemoedigen. 

Deadline: U kunt direct aan de slag gaan met deze uitdaging en dient hem te voltooien binnen een week. 

Plaatsing: Wanneer u klaar bent - en alleen dan - ...  wanneer u de drie dingen heeft geïdentificeerd, heeft gezorgd voor de dagelijkse 
herinneringen (voor uzelf) en u heeft gecommuniceerd met uw Officiële Buddy, dan post u uw ervaring van deze uitdaging op Facebook 
of Twitter (op de IntelliMen pagina, dus niet op uw profiel) met de volgende tekst: 

IntelliMen Challenge # 2: Klaar! Ik heb geleerd dat ... (Vul het in met uw eigen woorden en eindig met #IntelliMen_NL). 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMen 

www.twitter.com/intellimen27 (wanneer u tweet, gebruik @intellimenworld)  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IntelliMen uitdaging #3 

Uitdaging: Ontdekken waar u goed in bent 
Toelichting: De meerderheid van ons hoort veel negatieve opmerkingen van anderen. Van jongs af aan hebben we herhaaldelijk dingen 
gehoord als: “Hij is te verlegen”, “Hij is niet goed in wiskunde”, “Zijn broer haalt betere cijfers dan hij”, “Waarom bent u zo dik/mager/
lelijk /kort/ vul het zelf maar in____________?” Het ergste is dat deze negatieve stemmen voortdurend tot ons spreken; ze worden 
telkens weer herhaald in ons verstand, doen ons onbekwaam en minderwaardig voelen en doen ons twijfelen aan onze eigen 
capaciteiten. Maar deze gedachten zijn ver van de waarheid, iets dat koning David begreep. Zie wat hij hierover zei: 

"Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.” (Psalm 139: 14). 

We zijn door God op een wonderbaarlijke manier en vol van vrees gemaakt! Vraag elke  arts over de ongelooflijke structuur van het 
menselijk lichaam of een neuroloog over de complexiteit van onze hersenen en hij zal u in rijke details vertellen wat David bedoelde met 
de woorden in deze psalm. God creëert niets slechts. Het is onmogelijk dat u een totaal onbekwaam persoon, bestemd om te falen, zult 
zijn, omdat God niets zoiets maakt. 

Maak voor deze uitdaging een lijst met uw  kwaliteiten. In de vorige uitdaging, identificeerden we in welke gebieden we moesten werken, 
maar laten wij voor deze uitdaging ons focussen op de kwaliteiten die we hebben, hetgeen waar we al goed in zijn, de gebieden waarin 
wij bekwaam zijn. U kunt zeer betrouwbaar zijn, als het gaat om het voltooien van een taak die u gegeven werd. Dan dient u op uw lijst te 
zetten: "Zeer betrouwbaar bij elke taak die aan mij gegeven wordt." Als mensen uw eerlijkheid waarderen, schrijf dan: "Ik ben een man 
van mijn woord." Als uw vrouw en kinderen zien dat u een goede man en vader bent, schrijf dan: "Ik ben een goede man en vader." Enz 

Schrijf tenminste 10 kwaliteiten op uw lijst, maar voel u vrij om er meer op te schrijven als u dat wilt. 

Uw Intellimen aantekeningen: Koop een notebook en maak aantekeningen van elke uitdaging die u voltooit van het IntelliMen 
Project. Begin met het opschrijven van uw kwaliteiten voor deze uitdaging en uw doelen van de vorige uitdaging. U dient ervoor te zorgen 
dat u altijd toegang heeft tot uw notebook, zodat u uw voortgang gedurende het hele jaar kan bijhouden. Als u een meer digitaal 
geneigde IntelliMen bent en de voorkeur geeft aan het houden van notities op uw computer of smartphone, is dat prima. 
Officiële Buddy: Praat deze week met uw buddy over de lijst met uw persoonlijke kwaliteiten. Wat zijn de kwaliteiten van uw buddy?  
U mag ook één of twee kwaliteiten, die u in uw partner ziet, aan hem suggereren die hij misschien over het hoofd heeft gezien. Hoe was 
de ervaring van het luisteren naar uw eigen kwaliteiten? Moeilijk? Makkelijk? Hebben jullie een aantal dezelfde kwaliteiten? Waarin zijn 
jullie verschillend? Welke kwaliteiten wensen jullie beiden te hebben? 
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 Challenge # 3 Klaar!: De ervaring was ... (vul het verder in met uw eigen woorden.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld  /  www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruiken @intelliMenworld) 

Verificatie checklist: 
☐ Ik heb de lijst ingevuld, wat mijn kwaliteiten betreft 
☐ Ik heb een notebook 
☐ Ik heb met mijn buddy gesproken over de uitdaging 
☐ Ik heb het gepost op Facebook / Twitter  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
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IntelliMen uitdaging #4 

Begin niet, voordat u Uitdaging #3 hebt voltooid 

Uitdaging: Maak tijd voor een familielid en doe iets wat hij of zij wil doen. 
Toelichting: Een IntelliMen is een familieman. Hij is zich bewust van de waarde van het gezin en weet dus dat het belangrijk is om goed 
te leven met degenen die dicht bij u zijn. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn een aantal familieleden waarvan wij wensen dat we ze niet 
zouden hebben. Uw vreemde oom, bijvoorbeeld. Of de neef die zich gedraagt alsof hij nog steeds op de middelbare school zit... Soms kan 
onze familie een ingewikkelde zaak zijn. Wat deze taak betreft zijn we niet van plan om het moeilijkste te bereiken - proberen een 
familielid te winnen die u niet zou willen zien al was u de laatste persoon op aarde. In plaats daarvan, laten we denken aan een familielid 
die dicht bij ons staat, of een vriend die dichterbij bij is dan een broer - in het geval dat u geen familielid in de buurt te heeft. Neem de tijd 
om iets te doen met hem/haar, dat hij/zij graag doet. Deze persoon kan uw vrouw, moeder, vader, broer, oma, zus, zoon zijn - een persoon 
die uw gebaar van liefde en tijd zal waarderen, iemand die normaal gesproken deze aandacht niet ontvangt. 

Uw oma is misschien al jaren niet uit haar huis gegaan om te doen wat ze echt leuk vindt. Als u weet dat ze van bloemen en tuinen houdt, 
neem haar dan bijvoorbeeld mee naar een prachtig park in uw stad? 

Ik kan nu al een drukke IntelliMen horen zeggen: "Ik heb hier geen tijd voor." U zult misschien niet in staat zijn om vier of vijf uur door te 
brengen met een familielid in de komende paar dagen, maar u kunt misschien een uur nemen om te lunchen met uw vader, of 30 
minuten nemen om uw zoon te helpen met zijn huiswerk. Ga naar de bioscoop om een film te kijken die uw vrouw wilt zien (als de 
bioscoop wegvalt, omdat u het te druk heeft of te gierig bent, dan kunt u tenminste thuis samen met haar op de bank naar een film of tv 
show kijken die zij leuk vindt). Of u kunt die puinhoop in de garage opruimen, waarvan uw vader u in 2010 al vroeg om hem te helpen. 

Leg dit moment vast: Maak een foto van jullie twee, wanneer jullie bezig zijn met de uitdaging. Wie weet kunt u zelfs de foto sturen 
naar deze persoon met een mooi bericht: "Ik heb echt genoten van de tijd die we samen hebben doorgebracht toen..." 
Officiële Buddy: Deze uitdaging zal niet gedaan worden met uw officiële buddy, tenzij hij dat familielid is. Maar jullie kunnen met 
elkaar praten en ideeën uitwisselen over hoe de u de uitdaging gaat aanpakken en met wie. Daarna kunnen jullie met elkaar delen hoe de 
ervaring was. 
Tijdsduur: Proberen om deze taak binnen een week af te ronden. Misschien moet u gelijk een afspraak maken met uw familielid/vriend, 
zodat hij/zij dit kan vastleggen in zijn agenda. 
Plaatsing: Na - en pas nadat - u de taak heeft voltooid, plaatst u hoe de ervaring was, samen met een foto van jullie beiden, tijdens het 
uitvoeren van de uitdaging op de IntelliMen Facebook of Twitter-pagina, (niet op uw eigen pagina) en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge # 4 gedaan: ... (vertel over wat jullie aan het doen waren op de foto. Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruiken @intelliMenworld) 

Verificatie Checklist 
☐ Identificeer het familielid 
☐ Ik heb iets gedaan dat hij/zij leuk vond 
☐ Ik sprak met mijn buddy over de uitdaging 
☐ Ik heb de foto geplaatst op Facebook / Twitter  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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 Buddy: 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  

http://www.renatocardoso.com/en/man-up-1/
https://youtu.be/BNORmCHw_Aw?list=PLY83flRJ5rXPpf8Skt3-HLZ3ih9dJe6_v
https://www.facebook.com/IntelliMenWorld
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IntelliMen uitdaging #6 

Begin niet, voordat u Uitdaging #5 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Ga na wat u hebt geleerd in de eerste 5 uitdagingen en deel het IntelliMen Project met iemand die nog niet is begonnen, 
motiveer hem om deel te nemen. 
Toelichting: Het is alweer een maand geleden dat het project is begonnen, het is dus de perfecte tijd om terug te blikken en opnieuw te 
evalueren wat u tot nu toe geleerd hebt. Ons verstand heeft de neiging om dingen makkelijk te vergeten, we dienen dus de resultaten van 
de uitdagingen tot nu toe te herzien. Het eerste deel van deze uitdaging is om terug te gaan naar uitdaging #1 en bekijken wat u gedaan 
hebt. Hoe tevreden bent u met de resultaten, en wat hebt u geleerd? Bijvoorbeeld, de eerste uitdaging was om een officiële partner te 
zoeken. Beoordeel hoe deze keuze tot nu toe heeft uitgepakt. Bent u tevreden met de prestaties, enthousiasme en deelname van uw 
partner in het project tot nu toe? Heeft hij u vertraagd of geholpen? Moet hij worden vervangen door iemand die meer interesse toont? En 
wat voor een soort partner bent u zelf geweest? Kun u verbeteren? Sommigen kunnen zelfs zeggen: “Ik heb geen officiële partner kunnen 
vinden” en zijn toen gestopt met zoeken en proberen de uitdagingen te doen zonder partner (ik weet niet hoe). Wat zegt dit opgeven over 
u? (Dit is trouwens een punt waar wij nadruk op dienen te leggen, het project moet gedaan worden met een partner, anders telt het niet.) 

Geeft dit u een idee over hoe u dient reflecteren op de vorige maand? Goed, ga dan uw gang en reflecteer op wat u hebt gedaan in 
uitdaging #2, #3 etc. 

Houd u zich nog aan 3 dingen waarvan u besloot om die aan uzelf te verbeteren, van uitdaging #2? En de lijst van uitdaging# 3, wat als u 
die nog eens bekijkt? (Misschien is dit wel de meest aangename terugblik)? Blijf dit doen tot de laatste uitdaging, #5. 

En hoe zit het met uw notitieboek? Als u het nog niet opmerkt hebt, dit notitieboek zal een onmetelijke schat zijn na een jaar. Gebruik het 
en lees het geregeld. 

Het tweede deel van deze uitdaging is om met een andere man te delen wat voor positieve invloed dit project op uw leven is geweest. Als 
het IntelliMen Project u heeft geholpen, waarom zou u het dan voor uzelf houden? Denk dus aan iemand waarvan u weet dat dit project 
hem zal helpen. Tenminste één man (of meer als u wilt). Vertel hem over het project, hoe het werkt, en motiveer hem om te beginnen. 

Of hij deelneemt of niet, dat is zijn beslissing. Uw deel in deze uitdaging is om het project goed uit te leggen, enthousiasme te tonen, uit 
te leggen waarom u er zeker van bent dat het hem zal helpen. Zet hem niet onder druk, maar biedt hulp! Als hij geïnteresseerd is, stuur 
hem dan de link van ons Manifesto waardoor hij het project beter kan begrijpen en vanaf het begin kan beginnen. (Dit betekent niet dat 
hij uw partner zal zijn, hij dient zijn eigen officiële partner vinden, zodat hij kan deelnemen aan het project.) 

Officiële Buddy: Spreek met uw partner over wat hij tot nu toe van het project vindt. Vraag hem feedback over uzelf, hoe tevreden hij is 
met jullie samenwerking en geef hem ook feedback. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #8. 
Plaatsing: Post nadat u deze uitdaging hebt volbracht (en alleen daarna) een bericht over wat uw aandacht in deze uitdaging trok op de 
IntelliMenWorld Facebook pagina (niet op uw eigen pagina) en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge #6 volbracht: De uitdaging die mij het meest heeft geholpen tot nu 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 eerste 5 uitdagingen nagelopen\  
☐ Ik heb gesproken over het project IntelliMen met ten minste een man 
☐ Ik gaf en kreeg feedback van mijn partner  
☐ Ik heb een bericht gepost op Facebook/Twitter  

https://www.facebook.com/IntelliMenWorld


�
IntelliMen uitdaging #7 

Begin niet, voordat u Uitdaging #6 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

We zijn beland bij de zevende uitdaging. De nieuwsgierigen zijn afgevallen, de zwakken hebben opgegeven en de 
verwarden zijn nog bezig met het uitvogelen van Uitdaging #1. Alleen de toegewijde en vastberaden mannen zijn nog 
op weg om beter te worden in elk gebied van hun leven. Hierom kunnen wie nog meer bruikbare hulpmiddelen aan 
jullie geven. Dit is wat wij zullen doen in deze uitdaging. 

Uitdaging: Leer om intelligent doelen te stellen; zet in praktijk wat je leert door een intelligent doel te stellen. 
Toelichting: Een specifieke eigenschap van mannen is de eigenschap om zich te focussen op een doel. Sinds de oertijd is de rol van de 
man om te jagen, legers te vormen, oorlogen te vechten, voorzien voor zijn familie en die te doen groeien. Mannen werden gedwongen 
om doelen te stellen, zich erop te focussen en manieren te vinden om die te behalen. Het leven van een man was hiervan afhankelijk. We 
bedoelen hiermee niet dat vrouwen dit niet kunnen, in feite zijn sommige vrouwen er zelfs beter in dan mannen. Maar feit blijft dat 
mannen het al langer doen. Deze eigenschap is deel van wat mannen sterk, verzekerd en vastberaden maakt – een geboren leider. 
Dus de uitdaging van vandaag is om te reflecteren op hoe wij op intelligente wijze doelen dienen op te stellen en die te behalen. Denk na 
over de volgende informatie. 

Een intelligent doel heeft vijf delen. Het moet: 

1 Specifiek 2 Meetbaar 3 Aantoonbaar 4 Realistisch 5 Tijdsgebonden zijn 

Om beter te begrijpen waar een ieder van deze delen voor staat, zullen we een voorbeeld geven van iemand die een betere lichamelijke 
conditie wil hebben. Simpelweg zeggen dat u fit wil worden geeft geen duidelijk beeld van wat u moet doen. Hierom zul u dit doel 
moeten opstellen met behulp van de vijf stappen die hierboven staan, op deze manier: 

1 Specifiek: Wat wilt u zien wanneer u “fit” bent. Hoeveel wilt u wegen? Wat zal uw dagelijkse voeding zijn? Hoe wilt u zich voelen? Wat 
zal u kunnen doen dat nu niet mogelijk is? We moeten een duidelijk en specifiek beeld in onze gedachte hebben van hoe het zal zijn om 
ons doel te behalen. Hoe duidelijker en specifieker, hoe beter. 
2 Meetbaar: Hoeveel kilo’s wilt u verliezen of aankomen? Hoe lang en vaak zul u dagelijks/wekelijks moeten sporten. Welke maat 
kleren zult u dragen wanneer u uw gewenste gewicht bereikt? Uw doel moet meetbaar zijn zodat u weet wanneer u het bereikt hebt. 
3 Aantoonbaar: Als u heel dun bent en een sumoworstelaar wil worden zult u dat waarschijnlijk niet halen. Als u 40 jaar oud bent en 
een carrière als professionele voetballer wilt beginnen zult u dat eveneens niet halen. Als u 30 kilo wilt afvallen binnen een maand, zal dat 
zeker ongezond zijn. Het komt er gewoon op neer dat uw doel meetbaar moet zijn, iets waarvan u gelooft dat u dat kan behalen. Maar aan 
de andere kant kan het niet té makkelijk zijn, anders zult u niet gemotiveerd raken om het te behalen. 
4 Realistisch: Waarom is het belangrijk voor u om fit te worden? Is er op dit moment in uw leven iets belangrijkers om te doen? Is dit 
iets dat het waard us om voor te vechten? Als uw doel niet realistisch is, zult u afgeleid raken door andere belangrijkere doelen. In dit 
voorbeeld zult u uw doel alleen halen als “fit” worden heel belangrijk voor u is en op dit moment een prioriteit in uw leven is. 
5 Tijdsgebonden: Wanneer wilt u het doel bereikt hebben? Dit is waar de meesten falen. Het is essentieel om een realistische datum 
vast te stellen en uzelf daaraan te houden. Kijk op de kalender en kies een datum. Tussen nu en die datum zult u een handelingsplan 
moeten hebben. Wat zult u doen om het doel te behalen? 

Of uw doel nou groot of klein is, persoonlijk of werk-gerelateerd, huiselijk of onderwijs-gerelateerd, geestelijk of financieel, is het nodig 
om het doel te stellen op intelligente wijze. (Om u te helpen herinneren is de afkorting van de stappen SMART: Specifiek, Meetbaar, 
Aantoonbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Dus we moeten SMART (slim) zijn in de wijze waarop wij onze doelen stellen.) 



�

Nu u weet hoe u dat moet doen, stel een doel voor uzelf door deze vijf delen toe te passen. Het kan iets heel nieuws zijn of iets waar u al 
aan werkt. Herinner u de SMART stappen, met andere woorden, identificeer de vijf delen die u hierboven kunt lezen. Zet op uw kalender 
de datum waarop u het bereikt wil hebben. 

Officiële buddy: Praat met uw partner over SMART doelen, wat u hebt geleerd en hoe u deze informatie vanaf nu zult gebruiken, of het 
moeilijk was of niet om een doel op te stellen etc. Als u uw doel persoonlijk wilt houden mag dat ook. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #8 
Plaatsing: Post na,dat u deze uitdaging hebt volbracht (en pas daarna), niet uw doel, maar een commentaar over wat uw aandacht trok 
over deze uitdaging. Post dit op de IntellimenWorld Facebook of Twitter pagina, niet je eigen pagina, en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge #7 volbracht: Wat mijn aandacht het meeste trok was… (Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/ IntelliMenWorld , gebruik bij het tweeten @IntelliMenWorld 

Verificatie Checklist: 
☐ Ik heb geleerd om SMART doelen te stellen 
☐ Ik heb een doel opgesteld en dit opgeschreven in mijn notitieboek en kalender 
☐ Ik heb gesproken met mijn partner over de uitdaging 
☐ Ik heb het gepost op Facebook/Twitter 



�
IntelliMen uitdaging #8 

Begin niet, voordat u Uitdaging #7 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Identificeer iets dat over u heeft geheerst en begin erover te heersen. 
Toelichting: De eerste keer dat God tegen de mens sprak, was één van de instructies die Hij hem gaf: “heerst over..” De mens was 
geschapen om over alles in de wereld te heersen, niet om door iets beheerst te worden. (LET OP: “alles” niet “iedereen”. De mens ontving 
niet het recht om over anderen te heersen. Gods idee was simpel: de mens zou Zijn vertegenwoordiger op aarde zijn. Hij zou complete 
autoriteit ontvangen om het leven op aarde te doen ontwikkelen en ervoor te zorgen. Maar ondanks al die autoriteit om te heersen over 
alles zou de mens verantwoording dienen af te leggen aan een hogere Autoriteit. Hij zou moeten erkennen dat hij God niet was – maar 
dat hij Gods schepping was.  De rest was onder de autoriteit van de mens en onderworpen aan hem (lees hierover in Genesis 1:26-31).  
Wanneer een man echter toelaat dat iets over hem heerst dan stopt hij om een “man” te worden. Hij wordt dan een dier of een slaaf van 
de persoon of ding dat over hem heerst. Zijn identiteit gaat verloren, hetzelfde geldt ook voor zijn Goddelijke roeping en aard. 

Bij deze uitdaging willen wij dat u stopt, nadenkt en evalueert of iets niet over u heerst. Hier volgen een aantal voorbeelden van dingen 
die mannen vandaag de dag over mannen hebben geheerst : verslavingen, luiheid, angst, trauma, seks, masturbatie, pornografie, slechte 
vrienden, voedsel (te veel eten), videospelletjes, twijfels, religie, wereldse filosofie, pesten, slechte gewoontes, liegen, gierigheid, mode, 
muziek, obsessie over beroemdheden, boosheid, hoogmoed, verlegenheid, negativiteit, jaloezie, angst om anderen te mishagen, 
verborgen zondes, enz. Kortom, alles wat over u heerst, controle heeft, of u domineert heeft u tot zijn slaaf gemaakt en uw waarde als man 
verminderd. Houd in gedachten dat deze problemen heel subtiel kunnen zijn. Ze bestaan misschien al zo lang dat u er gewend aan bent 
geraakt. Dus zeg niet gelijk “niets heerst over mij”. Neem uw tijd en denk nu, plaats uw gehele leven onder een vergrootglas. 
Als u dingen identificeert die heerschappij over u hebben, schrijf ze dan op in uw notitieboek. Schrijf dan naast elk ding wat u zult doen 
om daar vanaf nu over te heersen. Bekijk ook deze video, “Being a Man” en let goed op wanneer u ernaar kijkt. 

Officiële Buddy: Praat met uw partner over wat over u heeft geheerst en wat u ertegen zult doen. Als u het niet wilt openbaren dan hoeft 
dat niet. U bent niet verplicht om dit te delen. Het hangt af van het vertrouwen wat er bestaat tussen uw partner en u. Maar onthoud, als u 
iets met een betrouwbare en capabele vriend, dan wordt de strijd makkelijker. Denk hierover na. Als uw partner zich niet op zijn gemak 
voelt, respecteer hem dan, vat het niet verkeerd op. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #9 
Plaatsing: Post na – en alleen na dat u deze uitdaging hebt volbracht – een commentaar over wat ¨ was in deze uitdaging. Post dit op de 
IntellimenWorld Facebook of Twitter pagina, niet uw eigen pagina, en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge #8 volbracht: Mijn ervaring was… (Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/ IntelliMenWorld , gebruik bij het tweeten @IntelliMenWorld 

Verificatie Checklist: 
☐ Ik heb Genesis 1:26-31 gelezen en geïdentificeerd wat mij domineert 
☐ Ik heb opgeschreven wat ik hieraan ga doen in mijn notitieboek 
☐ Ik heb de video “Being a Man” bekeken. 
☐ Ik heb gesproken met mijn partner over de uitdaging 
☐Ik heb het gepost op Facebook/Twitter 

Ik heb geen goede indruk van een man die vandaag niet wijzer is dan hij gisteren was. — Abraham Lincoln 

https://www.youtube.com/watch?v=0mmOuN9bO2k
http://www.facebook.com/IntelliMenWorld


�
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) 

https://www.youtube.com/watch?v=TBpu4DAvwI8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/IntelliMenWorld


�
IntelliMen Uitdaging #10 

Begin niet voordat u uitdaging #8 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Wek uw boosheid op tegen iets wat verkeerd is en gebruik uw woede op intelligente wijze om te doen wat juist is. 
Toelichting: “Vertoont gij u slap ten dage der benauwdheid, uw kracht is nauw.” In andere woorden, betekent dit dat als een man niet 
een goede zaak omarmt en ervoor vecht, hij zwak is. Hij is niet vastberaden, weet niet waar hij in gelooft, waar hij voor staat en dit is het 
probleem van veel zwakke mannen. Het ontbreek hun aan doelen, en zij lijken niet te weten waarom ze hier zijn... Deze mannen 
verzwakken simpelweg omdat zij geen goede zaak omarmen; ze verspillen hun energie aan wat middelmatig is. Ze zijn zwak. 
 
Maar een IntelliMan is sterk. Daarom vecht hij voor het juiste. Een teken dat u een goede zaak hebt omarmd en hiervoor vecht is uw 
woede. Woede tegen iets dat verkeerd, onrechtvaardig of immoreel is en wat niet hoort te gebeuren. Denk aan de grote mannen die 
hebben gevochten voor een goede zaak. Mozes doodde per ongeluk een Egyptenaar toen hij hem een mede Hebreeër slecht zag 
behandelen. David werd boos op Goliath. De Here Jezus dreef met een zweep de religieuze leiders en hypocrieten uit de Tempel. Maarten 
Luther kwam in opstand tegen de ketterij van de katholieken en begon de protestantse beweging. Martin Luther King Jr vocht tegen de 
rassenscheiding in de VS, net als Nelson Mandela in Zuid-Afrika die hier 27 jaar voor in de gevangenis heeft gezeten voor dezelfde goede 
zaak. En de lijst gaat door. 
 
Merk op dat deze mannen allemaal opstonden tegen wat verkeerd, onacceptabel en onrechtvaardig was. Ze gingen tot het uiterste om 
een situatie te veranderen. Ze waren mannen in opstand, ontevreden met wat ze zagen, maar zij verloren hun verstand niet. Ze wisten hoe 
ze hun woede op een intelligente manier moesten gebruiken en veroorzaakten ingrijpende en positieve veranderingen.  
 
Een echte man is niet passief tegenover onrecht, vooral in zijn eigen leven. Want voordat u een natie verandert, moet u eerst uw eigen 
leven veranderen. Deze uitdaging vereist dus dat u een situatie in UW LEVEN identificeert waar u boos op hoort te zijn, maar tot nu toe 
passief tegenover bent geweest. Wek uw boosheid op en onderzoek zorgvuldig uw leven. Wat gaat er verkeerd? Wat hoort niet te 
gebeuren? Wat heeft uw geloof en overtuigingen geschaad? Welke richting gaat uw leven op? Bent u blij met wat u ziet? Bent u tevreden 
met de resultaten? Is het mogelijk dat u te rustig doet over een situatie in uw leven die al lang veranderd had moeten zijn? 
 
Lees deze tekst. Ontdek uw woede en beslis daarna snel welke intelligente houding u hiertegenover zult aannemen. Laat uw woede gaan 
door een vastberaden, vastbesloten acties, zonder vertragingen of omleidingen. Wees sterk. Wees intelligent. Wees een man! 
 
Notitieboek: Schrijf op wat u boos maakt en wat u daartegen zult doen.  
Officiële Buddy: Praat met uw partner en wissel jullie conclusies uit over jullie bevindingen tijdens deze uitdaging. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #11. 
Plaatsing: Post na, en alleen nadat u deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over wat uw aandacht in deze uitdaging trok op de 
IntelliMen Facebook pagina (niet uw eigen pagina) en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge #10 volbracht: Hetgeen waardoor ik het meeste boos word is… (Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken). 

Verificatie Checklist:  
☐ Ik heb de tekst gelezen 
☐ Ik heb mijn boosheid onderzocht en wat ik er aan zal doen  
☐ Ik heb geschreven in mijn notitieboek  
☐ Ik sprak met mijn partner over deze uitdaging  
☐ Ik postte het op Facebook / Twitter  

http://www.renatocardoso.com/en/where-anger-comes-from/


�
Uitdaging #11 

Begin niet, voordat u uitdaging #10 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Maak er een gewoonte om minstens drie keer per week, een uur lang te bewegen. (Al doet u dit al, lees toch dit artikel). 
Toelichting: Een intelligente man moet discipline uitbeelden. Of hij wil of niet, de eerste indruk die hij van zichzelf geeft, is door zijn 
lichaam. Voordat hij zijn mond opent, zijn werkvermogen toont of voordat hij zelfs de kans krijgt om zijn persoonlijkheid te tonen, geeft 
een man zijn eerste indruk af door zijn lichaam. U hoeft geen bodybuilder te worden of een six-pack te krijgen, maar het is noodzakelijk 
om sterk, gezond en goede uithoudingsvermogen te hebben en het te tonen. 
  
Om dit doel te bereiken is het essentieel om een trainingsroutine te hebben. We willen niet uw persoonlijke trainer worden, maar we 
willen u uitdagen om iets te doen met betrekking tot uw fysieke gesteldheid. De uitdaging is om de discipline van regelmatig sporten aan 
te nemen. U hoeft geen lidmaatschap van een sportschool of een personal trainer te hebben om dit te doen. Natuurlijk, als dat de manier 
is waarop u het wilt doen, dan mag het. Het belangrijkste is om te beslissen dat u minstens drie keer per week zult sporten, (dat wil 
zeggen, min of meer om de 2-3 dagen,) al is het thuis.  
 
Als u niet bekend bent met dit onderwerp, dan stel ik voor om een arts of een professional in te schakelen die u lichamelijk kan adviseren. 
Als u een student bent, dan kunt u vaak zo iemand vinden op school. Veel bedrijven bieden deze dienst aan hun werknemers. U kun 
waarschijnlijk ook een afspraak maken met uw dokter om hierover te praten. En als u geen toegang hebt tot een van deze dingen, mijn 
vriend, dan kunt u met een mond en Google van alles bereiken. Het is belangrijk dat u een trainingsschema maakt die bij uw lichaam, 
fysieke gesteldheid, leeftijd en persoonlijke agenda past. Kom niet met excuses zoals "ik heb geen tijd om te bewegen." Moet ik u 
vertellen dat uw gezondheid belangrijker is dan tv-kijken, videospelletjes spelen, of surfen op het net? Is het echt niet mogelijk om uw 
schema te veranderen om drie uur per week te zorgen voor uw lichaam? Juist, dus hier is uw uitdaging. Geen excuses, geen 
uitzonderingen: een uur bewegen, drie keer per week, elke week. Zult u het volhouden of opgeven? 
 
(Als u dit al wekelijks doet, dab is het uw uitdaging om enkele tips over wat u doet om de discipline en motivatie voor het trainen te 
behouden en dat te plaatsen op de IntelliMen Facebook-pagina. Mocht u deelnemen aan een sport die wekelijks een aanzienlijke 
hoeveelheid fysieke activiteit vereist kan dit worden opgenomen in de 3 uur.) 
 
Notitieboek: Schrijf de oefeningen op die u zult doen op elk van de 3 dagen. Dit zal u helpen weten wat te doen en om de routine te 
volgen tijdens uw trainingssessie. 
Officiële Buddy: Praat met uw partner over de soort training die u zult doen en vraag hem naar de zijne. Het is geen verplichting, maar 
dit is een geweldige kans om, indien mogelijk, een uur lang samen te trainen. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #12. 
Plaatsing: Post na, en alleen nadat u deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over wat uw aandacht in deze uitdaging trok op de 
IntelliMen Facebook pagina (niet uw eigen pagina) en schrijf het volgende:  
IntelliMen uitdaging # 11 gedaan: Ik ben mijn lichamelijke training begonnen en zal 3 keer per week blijven bewegen. (Voeg eventueel 
andere opmerkingen toe. Deel eventueel ook de soort oefeningen die je besloot te doen of geef sommige tips aan uw mede-IntelliMen. 
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 besloot lichamelijke training te doen   
☐ Ik schreef op welke specifieke soort oefeningen ik zal doen in mijn Notitieboek  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging   
☐ Ik plaatste mijn foto en commentaar op Facebook/Twitter 

https://www.facebook.com/IntelliMenWorld


�
Uitdaging #12 

Begin niet, voordat u uitdaging #11 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Let op uw gedachten en verwijder al uw gedachten die niet goed zijn. 
Toelichting: We hebben allemaal een innerlijke stem; het is de stem die constant tegen ons spreekt. Meestal zijn we ons er niet van 
bewust, maar desondanks is hij aanwezig in alles wat we doen. "Je moet nu opstaan, anders kom je te laat". "Je moet je moeder bellen. 
Het is alweer een tijd geleden dat je met haar gesproken hebt”. Ik vraag me af wat ze op Facebook doen"." Deze uitdagingen worden 
steeds moeilijker". "Het is bijna lunchtijd, ik heb honger... ". Kortom, er zijn honderden uitspraken, gedachten en ideeën die dagelijks in 
onze geest komen als een gevolg van deze stem. 

Zoals u kunt zien, beïnvloedt deze stem u in alles wat u doet. Voordat we handelen luisteren we naar onze innerlijke stem. Het heeft een 
enorme macht over ons. Dus, als het goede dingen tegen ons zegt, dan doen we goede dingen, maar als het slechte dingen zegt, is er een 
grotere kans om slecht gedrag te tonen. 

Dit wetende let de intelligente man voortdurend op zijn innerlijke stem. Hij controleert zijn gedachten om ervoor te zorgen dat ze goed 
zijn. Hij weet dat, om schone gedachten te houden, hij de vuile gedachten moet verwijderen. Tenslotte zijn we wat we denken. 

Uw uitdaging deze week is om uw geest te onderzoeken om negatieve gedachten die hier en daar verschijnen op te merken. U zult alert 
zijn op uw innerlijke stem, en zien of hij u goede of slechte dingen vertelt. WEES ZEER ALERT, want hij is heel subtiel; misschien zult u niet 
eens beseffen dat het nadelige gevolgen voor u heeft. 

Alleen om een idee te hebben: studies tonen aan dat onze geest de neiging heeft om te leunen naar negatieve gedachten. Dit betekent 
dat we dagelijkse meer negatieve gedachten hebben dan positieve. Verdriet over het verleden, zorgen over de toekomst, afleidingen in 
het heden ... vaak laat onze innerlijke stem ons afwijken van hetgeen waar we echt over moeten denken. Dus, vertel me niet dat u er niet 
voor hoeft te zorgen 

Zodra u iets negatiefs in uw gedachten hebt ontdekt, bestraf het onmiddellijk en verruil het met iets positief. Dit is heel cruciaal! 

Notitieboek: Bekijk met je notitieboek open deze video. Maak aantekeningen van wat u hielp en uw aandacht trok. 
Officiële Buddy: Praat met uw partner over deze uitdaging. Praat over wat u ontdekt hebt met betrekking tot uw innerlijke stem, hoe 
vaak heeft u uzelf betrapt op iets negatiefs, destructief of afleidend. Vertel hoe het was om alerter op uw innerlijke stem te zijn. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #13. 
Plaatsing: Post na, en alleen nadat je deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over wat uw aandacht in deze uitdaging trok op de 
IntelliMen Facebook pagina (niet uw eigen pagina) en schrijf het volgende: 

IntelliMen uitdaging # 13 gedaan: Wat ik heb geleerd over mijn innerlijke stem was ... (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 begon op mijn innerlijke stem te letten en slechte gedachten te elimineren  
☐ Ik keek naar de video en maakte aantekeningen in mijn Notitieboek   
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging   
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 

Quote: 
Denken is het moeilijkste werk dat er is. Waarschijnlijk is dit de reden dat weinigen het doen. – Henry Ford 

https://www.youtube.com/watch?v=CUk1_9WxZ9o
https://www.facebook.com/IntelliMenWorld


�
IntelliMen uitdaging #13

Begin niet, voordat u uitdaging #12 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Wees meer als een heer dan een holbewoner. 
Toelichting: Laten wij één ding duidelijk maken: mannen zijn van nature ruw, ongevoelig en zelfs een beetje grof. Gevoeligheid is niet 
onze sterkste kant. Op een bepaalde manier, is dit precies wat hem een man maakt, net als liefelijkheid en vrouwelijkheid een vrouw, een 
vrouw maakt. Maar dit betekent niet dat de ruige natuur niet gepolijst en verfijnd kan worden en wij een man met goede manieren 
kunnen worden – zonder onze mannelijkheid te verliezen. Maak je niet druk, we hebben het niet over metro-seksueel worden. (Daardoor 
zou je uit de IntelliMen gehaald worden...) 
  
Wat is ridderlijkheid? Het is simpelweg wanneer een man zich bewust is van anderen en ze goed behandelt, vooral (maar niet uitsluitend) 
vrouwen. Deze week zul je manieren zoeken om te oefenen om een gentleman te worden door middel van kleine gebaren en gewoonten. 
Hier is een lijst van een paar dingen die een gentleman doet: 
  
• Hij houdt de deur open voor een dame en laat haar eerst gaan 
• Hij opent de autodeur voor zijn vrouw en andere vrouwen 
• Hij geeft zijn stoel op voor haar 
• Hij kijkt nooit op ongepaste wijze naar een vrouw (die niet zijn vrouw is) 
• Hij staat op als hij een vrouw begroet 
• Hij biedt zijn hulp aan om iets zwaars te dragen 
• Hij helpt haar haar plaats te nemen door de stoel uit te schuiven 
• Hij houdt de paraplu voor haar vast als het regent 
• Hij zegt “alstublieft”, “dank u”, en “neem me niet kwalijk” 
• Hij kauwt niet met zijn mond open, vooral met kauwgom 
• Hij is schoon en verzorgt zijn: nagels, haar, baard, lichaamsgeuren, kleding, adem (houd altijd wat 
pepermuntjes bij de hand) en bezoekt de tandarts regelmatig 
• Hij let op zijn houding 
• Aan tafel laat hij eerst de vrouwen eten en daarna begint hij zelf te eten 
• Hij doet de wc-bril naar beneden 
• Hij schreeuwt niet en trekt niet de aandacht naar zichzelf toe tenzij het nodig is 
• Hij gebruikt nooit zijn mobiel tijdens een vergadering waar de spreker zijn aandacht verwacht. Maar als hij echt moet opnemen, zegt hij 
“neem me niet kwalijk” en probeert het gesprek zo kort mogelijk te houden 
• Als hij met een vrouw samenloopt op de stoep, loopt hij altijd aan de kant die het dichtst bij de straat is 
• Hij schept nooit op over zijn nieuwste apparaten 
• Hij gedraagt zich naar zijn leeftijd. Hij toont geen onvolwassen gedrag, ongeacht tijd of plaats. 
  
Ik hoop dat je een aantal van deze dingen al doet, dus kijk op de lijst naar waar je in kunt verbeteren. 
  
Notebook: Kopieer en plak de bovenstaande lijst, over hoe u zich kunt gedragen als een gentleman, in uw notebook, voor toekomstig 
gebruik. 
Officiële Buddy: Praat met je partner over wat je op dit moment doet en wat je moet doen om een betere gentleman te zijn. 
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 Challenge #13 Klaar!: Nadat ik heb gewerkt aan een heer zijn… (Voeg eigen commentaar toe; noem wat iemand heeft gezegd 
als ze het hebben gemerkt. En vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken). 
  
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (gebruik bij het tweeten @intelliMenworld) 
  
Verificatie checklist: 
☐ Ik begon me meer te gedragen als een gentleman en minder als een holbewoner 
☐ Ik kopieerde de lijst naar mijn Notebook 
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging 
☐ ik postte mijn commentaar op Facebook/Twitter 
  
Quote: 
Om een ware gentleman te vormen, zijn verschillende aanpassingen nodig, maar in het bijzonder die van een kapper. - Oliver Goldsmith 

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #14

Begin niet, voordat u uitdaging #13 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Creëer de discipline om regelmatig een bepaald bedrag te sparen. 
Toelichting: Eén van de hoofdeigenschappen van een man is om een voorziener te zijn. Een man vecht zodat hij nooit een last zal zijn 
voor anderen. Wanneer hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het zorgen van anderen, zijn vrouw of kinderen bijvoorbeeld, dan 
vervult hij zijn verplichtingen. Een intelligente man is een harde werker, maar niet alleen dat. Hij verricht niet alleen handmatig werk, 
maar hij is vooral goed in het gebruiken van zijn hoofd. Intelligentie maakt hem bewust van geld zaken – als hij altijd al het geld dat hij 
ontvangt uitgeeft, zal hij snel bankroet raken. 

“In de woning van de wijze is kostelijke voorraad en olie, maar een dwaas van een mens brengt het door” (Spreuken 21:20). 
  
Uw uitdaging, vanaf deze week, is om financiële discipline te ontwikkelen zodat u niet altijd al uw geld uitgeeft. Zorg ervoor dat u 
regelmatig spaart of een gedeelte van uw inkomen investeert. Het maakt niet uit hoeveel u verdient, het kan miljoenen zijn of het zakgeld 
dat jouw vader je geeft voor school. Wat belangrijk is, is het principe en de discipline. 
  
Denk na over het volgende voorstel dat door veel miljonairs gehanteerd wordt: het 10-20-70 principe. Simpel gezegd betekend het: 
“geef terug 10% aan God, spaar of investeer 20% en leef van 70% van uw inkomen”. Het geheim zit hem in het deze volgorde precies 
te volgen. Als u eerst uw rekeningen betaalt en daarna uw boodschappen doet, vervolgens uw besparingen of investeringen regelt en pas 
daarna aan uw tienden denkt, zijn de kansen groot dat u niets over zult hebben. U dient discipline te ontwikkelen. God eerst, daarna uw 
toekomst en daarna het heden. 
  
Zeg niet dat u het niet kunt doen. Als dingen een beetje krap zijn, dan zou die 20% kunnen verlagen naar 10% of stoppen met bepaalde 
persoonlijke uitgaven. Maar raak NOOIT aan wat van God is en wees ook niet nalatig door niets voor uw toekomst opzij te zetten, ongeacht 
hoe klein dat ook kan zijn. (Vanzelfsprekend komen onze offeranden voor God nadat wij eerst de tienden hebben teruggegeven. Ze 
kunnen genomen worden uit onze spaarrekening, als een investering in het Koninkrijk van God, of van het geld dat gebruikt wordt voor 
onze uitgaven, als een offer). 

Dit is dus uw uitdaging. Begin nu. Maak de nodige aanpassingen. Houd uw geld bij tot aan de kleinste details. Wees niet nalatig 
  
Notebook: Schrijf over uw beslissing om geregeld geld te sparen. Specificeer welke formule u zult hanteren: 10-20-70 of 10-10-80. 
Beslis waar u uw spaargeld zal zetten, misschien heeft u een andere bankrekening nodig daarvoor, of beslis hoe u uw geld zult investeren. 
U zult misschien met een specialist hierover dienen te praten. 
Officiële Buddy: Praat met uw partner over deze uitdaging: wissel ideeën uit, gedachten over hoe u in gedisciplineerd zult blijven, 
welke gewoonten u zult moet veranderen enz. (Voor degenen die getrouwd zijn, dient u dit gesprek met uw vrouw te hebben, dat is 
essentieel). 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem af te maken voordat u aan Uitdaging #15 begint. Probeer hem binnen een week te 
doen. Als u na een week nog niet alle details hebt af kunnen ronden, maar u bent er wel actief mee bezig, ga dan door en begin aan de 
volgende uitdaging. Dit dient een deel van uw leven te zijn, het zal u altijd helpen. 
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 Challenge #14 Klaar!: Ik ben begonnen om gedisciplineerd te zijn in mijn financiën… (Voeg uw eigen commentaar toe over 
uw ervaringen met betrekking tot het doen van deze uitdaging. En vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken). 
  
Links: 



�
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (gebruik bij het tweeten @intelliMenworld) 
  
Verificatie checklist: 
☐ Ik begon discipline te  hebben in mijn financiën 
☐ Ik kopieerde de lijst naar mijn Notebook 
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging 
☐ ik postte mijn commentaar op Facebook/Twitter 
  
Alleen om even te lachen 
Klik hier om te zien wat er tussen 1990 en 2013 is veranderd 

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/intellimen-challenge-14/homem-tv-300x164/


�
IntelliMen uitdaging #15 
Begin niet, voordat u uitdaging #13 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Herken de discipline van de Almachtige en accepteer deze. 
Toelichting: De intelligente man gelooft in God, omdat hij begrijpt dat alleen een hogere intelligentie de mensen en het universum zou 
kunnen hebben gecreëerd. En begrijpt dat deze Hogere Intelligentie goede dingen wil voor zijn schepsels, zelfs meer dan een menselijke 
vader het goede voor zijn kinderen wil. Iets goed willen voor iemand is een teken van liefde, toch disciplineren wij degenen die wij 
liefhebben. Ik vermaan en disciplineer diegenen die Ik liefheb zei Jezus. En de Schrift zegt ook: 

“Zie, welzalig is de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet” Job 05:17 

Uw uitdaging deze week is om Gods discipline te herkennen in uw leven. Als Hij degenen disciplineert van wie Hij houdt, dan zijn er maar 
drie opties: 
 
1. Hij heeft uw fouten gezien en u wordt gedisciplineerd, omdat Hij van u houdt.  
2. Hij houdt van u, maar heeft u niet gedisciplineerd omdat u perfect bent geweest.  
3. U heeft fouten gemaakt, maar bent niet gedisciplineerd door God, omdat u Hem niet de kans hebt gegeven om u te disciplineren. 
 
De tweede optie is onmogelijk, dus zijn er nog maar twee opties.  
 
De eerste optie vindt met degenen plaats die in God geloven en proberen te leven op een manier die Hem behaagt. Wanneer u God uw 
Vader is, dan zal Hij u gedurende uw leven op verschillende manieren verbeteren en vormen. De wijze zoon aanvaardt de discipline en is 
blij. Ja, het is noodzakelijk om verstandig te zijn wanneer God ons corrigeert, want Hij gebruikt verschillende manieren om ons te 
verbeteren. Hij laat de gevolgen van onze keuzes voelen; Hij berispt ons wanneer we Zijn Woord lezen of horen; Hij waarschuwt ons door 
mensen die door Hem gekozen zijn om ons op onze fouten te wijzen; Hij laat ons zien wat er gebeurd met degenen die voor de weg van 
ongehoorzaamheid hebben gekozen, wanneer wij ons op die weg bevinden; Hij begeleidt onze gedachten zodat we onze acties kunnen 
evalueren en zien waar we moeten veranderen; Hij laat ons door woestijnen heen gaan of door moeilijke tijden, zodat we Gods stem beter 
kunnen horen; en Hij gebruikt andere manieren om onze aandacht te trekken. Daarom dient u verstandig te zijn om Gods correctie waar 
te nemen, accepteren, en uw gedrag te veranderen. 
 
De tweede optie (eigenlijk de derde) is het meest zorgwekkend. Dit is wanneer u fouten maakt, maar Gods discipline niet kan zien. Dit 
betekent dat u waarschijnlijk onafhankelijk van Hem leeft, en onverschillig voor Hem, geen zorgen makend of u Hem behaagt of niet.      
Er kan ook een flinke dosis hoogmoed in u zijn, een overtuiging van uw eigen goedheid, of andere houdingen die God boos maken. Wat 
de reden ook is, feit is dat God geen kans heeft gehad om u te helpen, niet omdat Hij niet wil of niet kan, maar omdat Hij uw beslissing 
respecteert om te leven zonder Hem. In een dergelijk geval, is uw enige hoop om uzelf te vernederen, tot Hem gaan in gebed en Hem 
vragen om u te verbeteren. Beslis oprecht en eerlijk om u aan de discipline van de Almachtige te onderwerpen. 
 
Zoek uit in welke van deze twee opties u zit. Wat is uw situatie? Als het de eerste is, herken het en ontvang Gods discipline. Als het de 
tweede is, verneder uzelf en vraag Hem om te beginnen u te verbeteren. 
 
Neem de tijd deze week om alleen met God te zijn, zonder afleiding, en denk hierover na. 
Notebook: Schrijf in uw notebook waar u staat (de eerste of tweede optie) en wat God u tijdens uw reflectie over dit onderwerp toonde. 
Beslis hoe u zal veranderen als gevolg van Gods discipline met betrekking tot dit. 
Officiële buddy: Praat met uw partner over deze uitdaging. Hoe open bent u voor Gods discipline geweest? Bent u een gehoorzame of 
koppige zoon geweest? Is het gemakkelijk geweest om Gods discipline te horen? Of heeft u geen correcties van Hem gehad? 
Tijdsduur: U kunt onmiddellijk aan deze taak beginnen. Doe er een week over voordat u aan Opdracht #16 begint. 



�
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 #15 klaar!: Met betrekking tot Gods discipline, denk ik... (Voeg uw eigen gedachten en conclusies over deze 
uitdaging toe. En vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken). 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 
 
Verificatie checklist 
☐ Ik heb nagedacht over mijn situatie met betrekking tot Gods discipline. 
☐ Ik schreef mijn conclusies in mijn Notebook  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  
 
Quote: 
“Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben” (Spreuken 9:8). 

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #16 
Begin niet, voordat u uitdaging #15 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Maak een verbond met uw ogen en beloof om niet lustig te kijken en handelen jegens vrouwen. 
Toelichting: Ok, misschien is dit de moeilijkste uitdaging tot nu toe. Veel harder dan Uitdaging #11 — twee keer harder zelfs. De kwestie 
is dat de ogen van mannen gericht zijn op vrouwen, vooral jonge en aantrekkelijke vrouwen. Maar dat is niet een probleem. Er zijn goede 
redenen waarom God ons zo heeft gemaakt. Mannen zouden misschien nooit achter vrouwen aangaan als zij niet tot hen aangetrokken 
waren, dat zou weer geen huwelijk of kinderen betekenen. Het menselijk ras zou verdoemd zijn tot uitsterving. Dus, het bestaan van deze 
aantrekkingskracht heeft een natuurlijke reden. Het probleem zit hem in het gebrek aan zelfcontrole en discipline 

Wanneer een man naar een vrouw kijkt, die niet zijn vrouw is, met verlangen of lust, dan maakt hij het leven ingewikkelder voor zichzelf: 
 
• Zijn aandacht is afgeleid van belangrijkere zaken (autorijders kunnen dit bevestigen) 
• Hij geeft toe aan onzuivere gedachten 
• Hij begint vrouwen enkel als objecten voor plezier te beschouwen 
• Hij toont disrespect tegenover die vrouw 
• Hij creëert jaloezie in zijn vrouw of vriendin 
• Hij is een slecht voorbeeld voor zijn kinderen en degenen die naar hem opkijken 
• Hij creëert slechte gewoonten als masturbatie en pornografie 

Het probleem is zó serieus dat de Here Jezus Zelf de noodzaak ervan inzag om hier iets over te zeggen: 

“Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matteüs 5:28). 

Maar zelfs vóór Jezus daar iets over zei, stelde Job, die een vrouw en dochters had, de volgende oplossing vast om dit probleem te 
overwinnen: 

“Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?” (Job 31:1). 

U kunt dus zien dat dit probleem heel oud is. Merk op dat de vrouwen in die tijd van hoofd tot voet bedekt waren in gewaden die praktisch 
alles bedekten. De manier waarop vrouwen zich vandaag de dag kleden, maakt het bijna onmogelijk om niet naar hun te kijken. (Als 
vrouwen dit lezen – ja, ik weet dat vrouwen onze taken bespioneren… maken jullie jullie niet druk, jullie kunnen hiermee doorgaan – als 
het mogelijk is, werk dan mee en maak dingen niet moeilijker voor christelijke mannen… Doe jullie best om jullie discreet te kleden. Dit 
is maar een verzoek.) 

“Bijna onmogelijk” betekent niet onmogelijk. U kunt uw ogen trainen om weg te kijken, zoals een bal die op de paal komt en terug 
stuitert. Er werd bijna een goal gescoord, maar de bak kwam op de paal en stuiterde weg. Met andere woorden, u kunt opmerken dat u 
naar een vrouw keek, maar zodra u het zich realiseert, kijk dan ergens anders naartoe. Het vereist wat training, maar het werkt. 

Dit is dus uw taak voor deze week. Kunt u het doen? Tenminste één week? Maak een verbond. 

Notebook: Schrijf deze verzen in uw notebook. Lees ook Genesis 39 en maakt notities over wat u hebt gelezen. 
Officiële buddy: Praat met uw buddy over deze taak, als één man tegenover een andere. Praat over dit probleem en wat jullie beiden er 
tegen hebben gedaan. 
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 #16 klaar: Deze ervaring was... (Voeg uw eigen gedachten en conclusies over deze uitdaging toe. En 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 verbond met mijn ogen gemaakt: Ik zal niet lusten naar vrouwen 
☐ Ik las Genesis 39 en heb mijn overpeinzingen in mijn Notebook geschreven 
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
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  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
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 eens 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 

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #19 
Begin niet, voordat u uitdaging #18 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Nodig uw vrouw, verloofde of vriendin uit om een LoveWalk te doen. (Als u geen vriendin hebt, lees hieronder dan over wat u 
moet doen). 
Toelichting: Er is niet veel om uitleg nodig over het belang dat een man moet investeren in zijn relatie. Het enige om te benadrukken is 
dat wat een IntelliMan scheidt van een gewone man, met betrekking tot de liefde, is dat IntelliMan het initiatief neemt om voor de relatie 
te zorgen, terwijl een gewone man hier lui in is en de vrouw hem moet pushen. 

Het maakt niet uit of u gisteren aan een relatie bent begonnen, of als u verloofd bent, of verliefd en bijna gaat trouwen of als u 104 jaar 
bent getrouwd met dezelfde vrouw, jullie hebben de LoveWalk nodig. Dat is de zuurstof van de relatie. Dus zonder verdere uitleg kun je 
gaan naar de officiële pagina van de LoveWalk “The Love Walk”, lees erover, bekijk de video's, koop een pakket en praat met uw 
vriendin om een datum te reserveren. Als u vrijgezel bent, of iemand op het oog hebt en u wilt haar uitnodigen om te wandelen is dit uw 
gelegenheid. Wees moedig, praat als een goede IntelliMan met het meisje. Het “nee” heeft u al, dus probeer het “ja” te krijgen. Doe de 
LoveWalk maar zonder compromis. Volg de vragen van de brochure voor de vrijgezellen. 

En wat als je nog te jong bent om over een relatie na te denken? Haast je niet. Maar er is toch iets dat je kunt doen. Jouw uitdaging is om 
met je vader te praten of je grote broer, of je oom etc. Bemoedig hen om de LoveWalk te doen. Of ze het zullen doen, of niet, is niet jouw 
zaak. Maar je moet hen uitleggen wat het inhoudt en hem bemoedigen. 

Notebook: Schrijf nadat u de uitdaging hebt gedaan in een paar zinnen wat uw aandacht het meest heeft getrokken. 
Officiële buddy: Bemoedig uw buddy om The Love Walk (de liefdeswandeling) te doen. Laat hem geen excuses geven om dit niet te 
doen. 
Tijdsduur: Deze uitdaging moet gedaan worden in 1 maand tijd. 
Plaatsing: Deze uitdaging vereist twee posts voor degenen die The Love Walk zullen doen, en alleen één voor degenen die te jong zijn 
om eraan deel te nemen, zij krijgen de taak om een koppel te bemoedigen deze taak te doen. Voor degenen die The Love Walk zullen 
doen: de eerste post dient gedaan te worden nadat u uw Love Kit hebt gekocht en op social media plaatsen: #intellimenuitdaging19 The 
Love Walk: ik heb al mijn kit gekocht voor The Love Walk. De tweede poste dient een foto te zijn van u en uw vrouw/vriendin op de 
IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst: IntelliMen uitdaging #19 klaar!: Ik heb de LoveWalk 
gedaan. (Voeg uw eigen commentaar toe). 

Voor degenen die een ander koppel heeft bemoedigt: 

IntelliMen uitdaging #19 klaar!: Ik heb gesproken met een koppel (voeg commentaar toe als ze het geaccepteerd hebben. Vergeet niet om 
#IntelliMen_NL te gebruiken) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  

Verificatie checklist: 
☐ Ik heb mijn geliefde uitgenodigd om The Love Walk te doen. 
☐ Ik heb mijn kit gekocht. 
☐ Ik heb mijn partner bemoedigd om de uitdaging: te doen. 
☐ Ik heb gewandeld/ik heb met andere koppels gesproken.  
☐ Ik heb mijn commentaar op Facebook/twitter gedeeld.  

http://uckg.org/thelovewalk/
http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #20 
Begin niet, voordat u uitdaging #19 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Identificeer een gebied van excellentie en ontwikkel het. 
Toelichting: Het was koning Salomo, die zei: “Ziet gij een man, vaardig in zijn werk, hij zal ten dienste van koningen gesteld worden; ten 
dienste van onaanzienlijken wordt hij niet gesteld” (Spreuken 22.29). Wat betekent dit? In andere woorden, de man die goed is in wat hij 
doet zal een leider zijn, hij zal altijd bovenaan staan, hij zal erkenning krijgen en veel geld. Klinkt dit niet als een IntelliMan? Ok, 
misschien is het niet geld en erkenning dat u zoekt. In feite zijn degenen die uitblinken in hun werk doen dat omdat zij houden van wat zij 
doen. Ze zijn blij om dat talent te ontwikkelen. Ze weten dat hun werk waardevol is voor velen. Ze zien zichzelf als een dienaar van het volk, 
probleemoplossers, mensen die de wereld een betere plaats maken door hun werk. Dat is waarom zij erkend en goed betaald worden, 
niet omdat zij geld of erkenning zoeken.  
 
Daniel was zo. Hij viel op tussen de 120 beste mannen, omdat er een voortreffelijke geest in hem was; en de koning wilde hem 
verantwoordelijk maken over het gehele koninkrijk (Daniel 6.3). Jozef had dit ook. Al werkte hij als slaaf, met slechte meesters, deed hij 
zijn best om zich te onderscheiden van de andere mensen en werd hij boven iedereen verheven (Genesis 41.38-41). Iedereen kan 
excellent zijn, al is het maar in één ding. Messi is een uitstekende voetballer, Steven Spielberg in films, Jonathan Ive (de man die 
producten onderwerpt voor Apple) in ontwerpen. Bisschop Macedo is excellent in het moedige, intelligentie geloof. Uiteraard werden 
deze mannen niet zo geboren. Zij vonden hun talent, hun roeping, ze geloofden in zichzelf en zetten al hun kracht erin om het te 
ontwikkelen. Dat is waarom ze nu zijn wie ze zijn, en waar ze zijn.  

Uw uitdaging, deze week, is om uw gebied van excellentie te identificeren en meer beginnen te doen om het te ontwikkelen. Misschien 
weet u al wat het is, en moet u gewoon het meer ontwikkelen. Dus, denk na over wat u gaat doen om de beste te worden, een expert, om 
uit te blinken in dat gebied. Als u niet weet wat jouw gebied van excellentie is moet u het eerst identificeren. Normaal gesproken is een 
gebied van excellentie iets waarvoor (1) u de neiging hebt om te doen of iets wat u graag doet; (2) iets waar anderen u complimenten 
voor geven wanneer ze uw resultaat zien; (3) voldoende gewaardeerd wordt door een aantal mensen die graag uw werk financieel willen 
belonen (het spelen van videogames komt niet in aanmerking hiervoor... tenzij het uw beroep is.) 
 
Notebook: Schrijf terwijl u peinst over deze uitdaging, één of meer gebieden van excellentie op en wat u zult doen om ze meer te 
ontwikkelen. Doe minstens één ding deze week om het te ontwikkelen. 
Officiële buddy: Praat met je partner over uw gebied(en) van excellentie. Wissel ideeën uit en geef feedback. 
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 #20 klaar!: Ik onderzocht mezelf op excellentie en wat ik zal doen om het te ontwikkelen. (Voeg meer commentaar toe 
als u wilt. Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken) 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 

Verificatie checklist: 
☐ Ik identificeerde mijn gebied van excellentie  
☐ Ik deed iets om het te ontwikkelen deze week  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #21 
Begin niet, voordat u uitdaging #20 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Begin elke dag van deze week zoals koning David dat deed. 
Toelichting: Iemand die tot op de dag gerespecteerd wordt, heeft koning David veel voorbeelden achtergelaten van hoe men een 
intelligente en succesvolle man kan worden (én ook voorbeelden van hoe niet intelligent en succesvol te worden). Eén gewoonte die het 
meest zijn karakter karakteriseerde was gebed. Het boek van Psalmen zit vol voorbeelden die voortvloeiden uit het hart van deze 
schapenhouder, oorlogsheld, vluchteling, zondaar, vader, echtgenoot en koning. 

Hij kende de macht van het gebed om hem te leiden, beschermen, bevrijden en doen veroveren. Daarom had hij de gewoonte om elke 
dag te beginnen door met God te praten. In Psalm 3 zegt hij: 

“Here, des morgens hoort Gij mijn stem,des morgens leg ik het U voor, en zie uit” 

Zet dit deze week in praktijk. Zorg ervoor dat u een aantal minuten tijd maakt voor God bij het begin van elke dag. Stap uit bed, was uw 
gezicht, poets uw tanden… met andere woorden, u dient wakker te zijn – ga daarna naar een plaats waar uw alleen kunt zijn met God en 
praat daar met Hem. Dank Hem voor nog een dag. Vraag Hem voor Zijn begeleiding. Leg Hem uw plannen voor. Geef uw zorgen aan Hem 
over. Bid voor degenen die hulp nodig hebben. Vraag God om u te voorzien voor uw dagelijkse brood. Aanbid Hem voor alles wat Hij voor 
u heeft gedaan. Bid dat u niet in verzoeking zult vallen en vraag om verlost te worden van alle kwaad. Hoe lang dient dit gebed te zijn? 
Jezus zei dat het niet gaat om de kwantiteit woorden die ervoor zorgt dat wij gehoord zullen worden, dus het hoeft niet zo lang te zijn. 
Drie, vijf, tien minuten… Het hangt er vanaf wat u in uw binnenste hebt. In plaats van bezorgd te zijn over de klok, wees eerder bezorgd 
om uw hart voor Hem te uiten. (Natuurlijk is het onze hoop dat u zult zien hoe goed dit voor u zal zijn en ermee zult door blijven gaan na 
deze week, totdat het een gewoonte wordt. Maar dat is afhankelijk van u.) 

Misschien heeft u al een gewoonte om dagelijks te bidden. Fantastisch. In dit geval is uw uitdaging om een paar extra minuten te nemen 
tijdens een ander tijdstip van de dag en te bidden. Gedurende één week. 

Notebook: Schrijf aan het eind van deze zeven dagen over hoe u zich voelde om dit vroeg in de ochtend te doen. Wat waren de 
resultaten hoe heeft het u geholpen, hoe hielp het u met anderen om te gaan en hoe heeft het u op uw werk geholpen? 
Officiële buddy:  Onthoud om uw buddy te gedenken in uw gebeden. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem binnen een week af te hebben. Daarna kunt u aan Uitdaging #22 beginnen. 
Plaatsing: Na, en alleen 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 #21 klaar!:  Ik begon mijn dagen als koning David ... (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 elke dag gebeden bij het begin van de dag 
☐ Ik bad voor mijn partner 
☐ Ik heb de resultaten in mijn Notebook geschreven 
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld


�
IntelliMen uitdaging #22 
Begin niet, voordat u uitdaging #21 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Identificeer een slechte gewoonte en elimineer het. 
Toelichting: Een man is opgebouwd uit gewoonten. Meer dan 90% van wat wij elke dag doen is uit gewoonte. Bijna alles dat in uw leven 
plaatsvindt is een gevolg van uw gewoonten. Uw prestaties op school. Uw lichaam en gezondheid. Uw huwelijk. Hoeveel geld u heeft. Het 
werk dat u heeft en waar u werkt. Uw geestelijk leven. Uw prestaties. Uw verslavingen. Dit alles en veel meer is een resultaat van 
verschillende gewoonten die u heeft. 

Ontwikkel goede gewoontes en uw leven zal goed worden. Slechte gewoontes aan de andere kant zullen u vernietigen. Dit gezegde vat 
alles heel goed samen: 

Pas op met uw gedachten, want zij zullen uw woorden worden; 
pas op met uw woorden, want zij zullen uw daden worden; 

pas op met uw daden, want zij zullen uw gewoontes worden; 
pas op met uw gewoontes, want zij zullen uw karakter vormen. 

pas op met uw karakter, want het zal u naar uw bestemming leiden. 

Uw uitdaging deze week is om ten minste één slechte gewoonte te identificeren en die te elimineren. Om dat te kunnen doen adviseren 
wij u deze twee artikelen te lezen (let op: ze zijn in het Engels). 

Eerste artikel: Outsmarting your habit 
Tweede artikel: Breaking habits: enablers and triggers 

Het spreekt voor zich om de instructies in deze artikelen op te volgen 

Notebook: Deze twee artikelen bevatten huiswerk. Gebruik uw Officiële Notebook om ze te maken. 
Officiële buddy:  Spreek met uw buddy over deze uitdaging. Praat over de slechte gewoontes die een ieder van jullie hebben 
geïdentificeerd en wat jullie hebben besloten om ze te elimineren. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem binnen een week af te hebben. Daarna kunt u aan Uitdaging #23 beginnen. 
Plaatsing: Na, en alleen 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 #21 klaar!:  Ik begon een slechte gewoonte te elimineren ... (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 de twee voorgestelde artikelen gelezen en een slechte gewoonte geïdentificeerd 
☐ Ik identificeerde mijn aanzetters (enablers) en prikkels (triggers) en heb die geëlimineerd 
☐ Ik heb aantekeningen in mijn Notebook gemaakt 
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  

http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/outsmarting-your-habit/
http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/breaking-habits-enablers-and-triggers/
http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
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IntelliMen uitdaging #23 
Begin niet, voordat u uitdaging #22 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1  

Uitdaging: Ontwikkel een nieuwe goede gewoonte. 
Toelichting: Wij zijn zo afhankelijk van gewoonten dat het praktisch onmogelijk is om een slechte gewoonte te elimineren zonder hem 
te vervangen met een andere gewoonte – het liefst een goede. In de vorige uitdaging moest u werken aan het elimineren van een slechte 
gewoonte. Hoe gaat dat? Als het u is gelukt, dan is het zeer waarschijnlijk dat u een slechte gewoonte hebt verwisseld voor een goede 
gewoonte. Als het u niet gelukt is, dan dient u een goede gewoonte te creëren om de slechte te vervangen. 

We kunnen nooit te veel goede gewoonten hebben. Hoe meer wij hebben, hoe beter het met ons zal gaan. Succesvolle mensen hebben 
meer gewoonten dan doorsnee mensen. Daarom zal uw uitdaging voor deze week zijn om een goede gewoonte te identificeren die u 
goede resultaten zal brengen, ontwikkel het totdat het een deel van u wordt. Dit duurt normaal gesproken 21 tot 40 dagen. 

Om de nieuwe gewoonte die u wilt hebben te kunnen identificeren, dient u eerst te denken aan wat u wilt bereiken. Denk daarna aan de 
gewoonten die u nodig zult hebben om deze doelen te behalen. Bijvoorbeeld, iemand die zijn schulden wil afbetalen en nooit meer in 
schulden wil komen, dient een paar nieuwe gewoonten te hebben, zoals: het bijhouden van zijn uitgaven, het vermijden van impulsieve 
aankopen, een simpeler leven leiden, er zeker van zijn dat hij geld overhoudt aan het einde van de maand, creditcards vermijden, alleen 
geld gebruiken, onder andere. 

Als iemand de beste student in zijn klas of school wil zijn, dan dient hij een paar nieuwe gewoonten te creëren om dit te kunnen bereiken. 
Hetzelfde geldt voor de man die een uitstekende echtgenoot of vader wil zijn – of de man die een man van geloof wil zijn die geestelijk en 
dicht bij God is. 

Denk aan wat u wilt en vraag uzelf: “Welke nieuwe gewoonte dien ik te ontwikkelen om deze droom te bereiken?” U zult waarschijnlijk 
meer dan één gewoonte identificeren, maar kies er één om mee te beginnen (later kunt u aan de andere gewoonten werken). Begin van 
hieruit elke dag aan deze gewoonte te werken. Een gewoonte is iets wat wij herhaaldelijk doen, 100% van onze tijd, altijd, zonder 
uitzonderingen. Bijvoorbeeld, als u de gewoonte wilt creëren om vroeg wakker te worden, dan dient u uw alarm in te stellen op dat tijdstip 
en onmiddellijk wakker te worden, het maakt niet uit hoe slaperig u zich voelt of op welk tijdstip u de dag ervoor naar bed ging. (Deze 
discipline zal u leren om eerder te slapen, zodoende creëert u een ander goede eigenschap.) 

Onthoudt, gebruik uw hersens om uw slechte gewoonte slim af te zijn. Doe dingen die u dwingen om een goede gewoonte te praktiseren: 
geef uzelf geen andere optie. Bijvoorbeeld, om vroeger wakker te worden, zet uw alarm aan de andere kant van de kamer, dit zal u 
dwingen om op te staan om het uit te doen, in plaats van simpelweg uw hand uit te strekken, hem uit te doen en weer verder te slapen… 

Wanneer u wilt opgeven, herinner u zich dan uw doel en herinner uzelf dat u deze gewoonte nodig hebt om uw doel te bereiken. Volhard. 
Begin opnieuw als u heeft gefaald. Veertig dagen gaan snel… maar de beloning duurt een leven lang! 

Notebook: Schrijf de doelen op die u wilt behalen en maak een lijst van de gewoonten die u daarvoor nodig zult hebben. Schrijf de 
gewoonte op die u heeft gekozen en wat u elke dag zult doen om hem te ontwikkelen. 
Officiële buddy:  Spreek met uw buddy over deze uitdaging. Praat over de goede gewoonte en identificeer wat u besloten heeft om te 
doen om die te ontwikkelen. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem binnen een week af te hebben. Daarna kunt u aan Uitdaging #24 beginnen. 
Plaatsing: Na, en alleen 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 #21 klaar!:  Ik begon een goede gewoonte te creëren ... (vul de zin aan en schrijf op wat hij u heeft geleerd. Vergeet 
niet om #IntelliMen_NL te gebruiken)) 
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Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld   
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld) 

Verificatie checklist 

☐ Ik heb de twee voorgestelde artikelen gelezen en een slechte gewoonte geïdentificeerd 
☐ Ik identificeerde mijn aanzetters (enablers) en prikkels (triggers) en heb die geëlimineerd 
☐ Ik heb aantekeningen in mijn Notebook gemaakt 
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
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IntelliMen uitdaging #24 
 
Begin niet, voordat u uitdaging #23 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Leer om moedig “ja” en “nee” te zeggen. 
Toelichting: Wij allen doen dit af en toe (ok, laten we eerlijk zijn, altijd). We zeggen “nee” wanneer wij “ja” moeten zeggen en “ja” 
wanneer we “nee” moeten zeggen. “Er is een nieuwe vacature voor een functie als manager, ga je solliciteren?” “Nee, wie ben ik…” 
“Waarschijnlijk zullen ze hem aan iemand anders geven die beter is of iemand die de baas mag.” “Zoon, ik weet dat je dit weekend uit zou 
gaan met je vrouw maar ik wil dat je me helpt met de verhuizing. ”Ja, moeder.” 
  
Hebt u ooit spijt gehad vlak nadat u ja had gezegd tegen iemand? Voelde het alsof u teveel van uzelf vroeg en uw leven ingewikkeld had 
gemaakt? Ik wel… Vaak. 
  
Als aan de ene kant "ja" zeggen in de plaats van 'nee' ons slecht doet voelen, brengt 'nee' zeggen in plaats van "ja" normaal gesproken 
een goed gevoel, zelfs als het tijdelijk is. Want elke keer dat we 'nee' zeggen, lopen wij weg van een uitdaging en vermijden wij een 
situatie die een moedige actie van onze kant zal vereisen. In het bovenstaande voorbeeld, solliciteren voor de functie als manager, wordt 
moed van de persoon vereist om ambitie te tonen, om in zichzelf te geloven , en misschien de moed om afgewezen te worden. Kortom, 
om zijn comfortzone verlaten. Maar wat we normaal doen wanneer we geconfronteerd worden met een dergelijke optie is “nee” zeggen 
en blijven waar we ons comfortabel en veilig voelen. Merk op dat ik comfortabel en veilig "voelen" zei, met andere woorden, we hebben 
de illusie van comfort en veiligheid. In feite is onze comfortzone meestal ongemakkelijk en onveilig. Vraag maar aan iemand die zijn 
"vaste" baan onverwachts verloor. 
  
Kortom, we moeten moediger zijn met onze “ja’s” en “nee’s”. Vooral bij de belangrijke. We gebruiken deze woorden tientallen keren per 
dag, in een hoorbare of stille manier, tegen andere mensen of onszelf. Ja, ik ga nu opstaan. Nee, ik ga een beetje langer slapen. Ja, ik 
accepteer nog een stukje taart. Nee, ik zit vol dank je. Ja, ik ga nu op Facebook. Nee, ik heb geen tijd om nu te bidden, ik zal het later doen. 
  
U zou niets doen zonder gebruik te maken van ja of nee. Leren om ze correct te gebruiken zal veel goede resultaten in uw leven brengen. 
Ik noem deze woorden "beslissers." Het zijn woorden van beslissingen. En beslissingen zijn wat ons leven verandert. Let op wanneer, met 
wie, hoe en waarom u deze beslissers gebruikt. Wanneer u een van deze beslissers gebruikt, zie dan tegen wie u ja of nee zegt. Uzelf, een 
ander, God? Zie daarna hoe u deze beslisser gebruikt. Is het automatisch, uit gewoonte, of zorgvuldig overwogen? En tenslotte, waarom 
zegt u ja of nee, wat stimuleert deze beslisser? Lafheid? Angst om iemand te beledigen? Luiheid? De illusie van comfort? Als u merkt dat u 
een beslisser op een verkeerde manier gebruikt, zult u deze meteen wijzigen. Uw ja zal een nee worden en omgekeerd. 
  
Notebook: Schrijf een of twee zinnen in uw notebook waarin u samenvat wat het belangrijkste was dat u geleerd hebt in deze uitdaging. 
Officiële buddy: Praat met uw partner over de uitdaging. Praat over uw ervaringen deze week toen u de beslissers gebruikte. 
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 #24 klaar!: Ik heb geleerd om moediger “nee” en “ja” te zeggen. (Voeg 
aanvullende opmerkingen toe: bijvoorbeeld, was u in staat om een ja te veranderen naar een nee of andersom, door deze uitdaging? Wat 
was het resultaat?) 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  
 

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
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Verificatie checklist: 
☐ Ik besteedde meer aandacht aan hoe ik mijn beslissers gebruikte 
☐  Toen ik merkte dat ik een beslisser verkeerd had gebruikt, veranderde ik het onmiddellijk 
☐ Ik maakte aantekeningen in mijn Notebook  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter  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IntelliMen uitdaging #25 
 
Begin niet, voordat u uitdaging #24 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Identificeer onvolwassenheid en ontwikkel volwassenheid. 
Toelichting: Paulus van Tarsus, een groot man in de geschiedenis, zei eens: 
  

“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind.  
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was” (1 Korintiërs 13:11) 

  
Een van de grootste klachten van vrouwen over de mannen van tegenwoordig gaat over hun onvolwassenheid… Moeders die hun 
volwassen zonen financieel ondersteunen, vrouwen op zoek naar mannen van hun leeftijd, maar vinden alleen maar jongens in 
mannenkleren (en soms zelfs dat niet), vriendinnen die klagen dat hun vriendjes te gevoelig zijn, vrouwen die opgescheept zitten met 
echtgenoten die de hele nacht videogames spelen. 
  
Nee, ze zijn niet vervelend en veeleisend. Veel mannen gedragen zich echt als kinderen. 
  
Begrijp me niet verkeerd. Het is goed om soms een beetje kinderachtig te zijn. Anders zou de ernst van het leven tot een hartaanval leiden 
in de bloei van uw leven. Maar slechts een klein beetje is goed, niet te veel. Bovendien, als ik onvolwassenheid zeg, verwijs ik naar 
kinderachtige acties, gevoelens, gedachten en gedrag. Dingen die niet geschikt zijn voor een man of een jonge man die volwassen wordt 
(of zou moeten zijn). 
  
Ik weet dat we mannen hebben die meedoen aan deze uitdagingen tussen de 8 en 88 jaar oud. Het is dus duidelijk dat een jongen van 
12 de volwassenheid van een man van 30 niet heeft, die op zijn beurt niet zo volwassen zal zijn als een man van 65 jaar. Volwassen zijn is 
zich aanpassen aan uw leeftijd en situatie, als een rijpende vrucht. Dus een ieder van ons zou volwassenheid moeten nastreven. 
  
Er is een moment waarop fruit het rijpst is. Voor en na dit moment smaakt het niet meer hetzelfde. Dit is hoe een intelligente man zou 
moeten zijn – het aannemen van de juiste houding op het juiste moment. 
  
Een IntelliMen moet denken, handelen, spreken, voelen en zich gedragen op een manier die geschikt is voor zijn leeftijd en positie. Merk 
op dat het niet alleen om de leeftijd gaat. Een getrouwde man van 25 mag zich niet gedragen als een vrijgezel van dezelfde leeftijd. 
Dezelfde leeftijd, verschillende situaties, vraagt om een verschillend niveau van volwassenheid. 
  
Dus, uw uitdaging deze week is om uw niveau van volwassenheid te evalueren en zien waar u verder moet ontwikkelen. 
  
• Wat voor soort houding, gedachten, gesprekken, gevoelens en gedrag, vereist uw leeftijd en uw situatie? 
• Hoe goed voldoet u aan uw verantwoordelijkheden? 
•  Zijn er mensen om u heen die zich frustreren door u? Zou dit kunnen komen door uw onvolwassenheid? 
• Bent u tevreden met uzelf, met de manier waarop u zich gedraagt in bepaalde situaties? 
• Hoe denkt u dat God uw volwassenheid ziet op dit moment? Denkt u dat Hij u probeert te helpen volwassener te worden, zodat Hij u 
grotere zegens en verantwoordelijkheden kan geven? 
  
Lees deze vragen niet zomaar door. Ga terug naar elk van hen en denk na over de antwoorden. 
  
Notebook: Schrijf uw gedachten op in uw notebook wanneer u over de antwoorden nadenkt. Na alle vragen bestudeert te hebben moet 
u een paar conclusies trekken over waar u uw volwassenheid moet verbeteren en welke "kinderachtige dingen" u moet weglaten. 
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Officiële buddy: Praat met uw partner over wat u ontdekt hebt over uzelf in deze uitdaging. Deel wat u besloten hebt te doen over uw 
conclusies. 
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 #25 klaar!: Ik verlaat de kinderachtige dingen. (Voeg eigen 
commentaar toe.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  
 

Verificatie checklist: 
☐ Ik dacht na over mijn niveau van volwassenheid 
☐ Ik noteerde de antwoorden in mijn Notebook  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 
  
Quote: U bent maar een keer jong, maar u kunt altijd onvolwassen zijn. - Dave Barry  

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
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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 

http://(http://blogs.universal.org/renatocardoso/en/intellimen/
http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld
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IntelliMen uitdaging #27 
 
Begin niet, voordat u uitdaging #26 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Maak een project af waar u mee was gestopt. 
Toelichting: Een van de meest waardevolle dingen die een man heeft is zijn woord. Als u uw woord geeft moet u het eren. En de eerste 
persoon bij wie u dit zult moeten uitvoeren is uzelf. Wanneer u uzelf iets beloofd en het an niet doen, bent u uw brein aan het trainen om 
uzelf te wantrouwen. (Lees die laatste zin opnieuw). 
  
Let op de invloed die dat kan hebben op uw leven. Bijvoorbeeld: Wat doet een leugen met een relatie? Op zijn minst zult u beginnen te 
twijfelen aan die persoon. U zult misschien het vertrouwen verliezen in die persoon en elk contact afbreken. Waarom? Omdat die persoon 
heeft bewezen uw vertrouwen niet waard te zijn. Hetzelfde gebeurt wanneer wij een belofte maken aan onszelf, wanneer wij beslissen om 
iets te doen, en dan falen om ons woord te houden naar onszelf toe vanwege een gebrek aan moeite. “Ik ga dit weekend leren voor die 
toets”. Wanneer het zover is maakt u een excuus om niet te hoeven leren. “Ik ga afvallen, geen smoesjes”. Maar tijdens de lunch bent u al 
vergeten wat u hebt gezegd. “Dit is een goed idee! Ik ga het uitvoeren”. Maar dan gebeuren er andere dingen en geeft u op. 
  
Het IntelliMen project is hier een goed voorbeeld van. Hoevelen zijn eraan begonnen en hoevelen zijn er nog over die niet zullen 
stoppen? Hoevelen hebben er problemen met hun partner die opgeeft? Dit is heel typisch voor mannen. Ze beginnen, maar maken niet af 
wat ze begonnen zijn. Ze liegen tegen zichzelf. Maar de gevolgen zijn desastreus omdat wanneer iemand tegen u liegt, u het vertrouwen 
in die persoon verliest. Zou de oorzaak van uw gebrek aan zelfvertrouwen misschien kunnen liggen aan dit verschrikkelijke eigenschap dat 
u hebt? Intelligente mannen maken af waar ze aan begonnen zijn. Tenzij er geen voordeel zit aan hetgeen ze aan begonnen zijn. Soms 
beseffen we dat we een fout hebben gemaakt en het beste om te doen is dan stoppen. 
  
Dus uw taak deze week is om een project, idee, taak, voorstel, of een andere belofte die u uzelf of een ander hebt gedaan en het in te 
lossen. Denk aan iets belangrijks, wat u goed zou doen als het werd afgemaakt. Tussen het verven van uw huis en het afbetalen van een 
schuld heeft de schuld een prioriteit. 
  
Notebook: Neem 10-15 minuten om te reflecteren op onafgemaakte projecten. Schrijf ze op in uw Notebook. Dit zal u helpen beslissen 
welke u moet opgeven en welke u zal moeten behouden en uiteindelijk afmaken. Kies er een en begin er deze week aan te werken. 
Officiële buddy: Praat met uw partner over welk project u hebt gekozen en hoe dit uw leven heeft beïnvloed. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en deze uitdaging binnen een week af te hebben. Misschien is het project deze week nog 
niet af, maar dat maakt niet uit, begin eraan te werken totdat het af is.  
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 uw eigen pagina) met de tekst: IntelliMen uitdaging #27 klaar!: Ik zal nooit meer tegen mezelf liegen… (Voeg aanvullende tekst toe). 
 
Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  

Verificatie checklist: 
☐ Ik heb een onafgemaakt project geïdentificeerd en begin eraan te werken totdat het af is 
☐ Ik heb mijn notebook gebruikt om een lijst van onafgemaakte projecten te maken 
☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht 
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 
  
Quote: Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

http://www.facebook.com/IntelliMenWorld
http://www.twitter.com/intellimenworld

