IntelliMen uitdaging #28
Begin niet, voordat u uitdaging #27 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Los een interessant probleem op – zij het van u of van iemand anders
Toelichting: Mannen zijn probleem-oplossers. IntelliMen zijn specialisten in het oplossen van problemen. Toen God de man schiep, gaf
Hij hem taken. Heers over de dieren op de aarde, in de zee en in de lucht. Bewerk het land. Bewaak en bescherm het. Geef namen aan de
dieren. Hij liet de man uitvogelen hoe hij dit in zijn eentje kon doen. Mannen houden ervan om oplossingen te ontdekken, creëren en
uitvinden voor allerlei problemen op aarde, in tegenstelling tot vrouwen. (Ik ben het vrouwelijk brein niet aan het onderschatten,
helemaal niet zelfs. Ik ben simpelweg de natuurlijke neiging van een man aan het bedrukken om problemen te zoeken en op te lossen.
Vrouwen zoeken naar banden in relaties. Mannen zoeken naar erkenning door middel van prestaties.)
Om een intelligente man te zijn houdt in om een specialist te zijn in het oplossen van problemen. Een man die wegrent van problemen,
een paar stappen naar achteren doet, of in een hoekje gaat huilen wordt niet als man. Mannen confronteren problemen en vinden
intelligente oplossingen.
Dus, uw uitdaging van deze week is om een interessant probleem te vinden en op te lossen. Wat is een interessant probleem. In feite is
het iets:
1. Dat u kunt oplossen (u heeft de vaardigheid en autoriteit daartoe)
2. Dat de moeite waard is om op te lossen, omdat het uw leven of die van iemand anders zal verbeteren
Een gat in uw dak is een interessant probleem. U kunt de regen niet stoppen, en ook al zou u dat kunnen, niemand zou daar wat aan
hebben. Maar u kunt wat doen aan het gat in uw dak en u zult waarschijnlijk veel goede feedback ontvangen van de mensen die samen
met u leven. Het is iets dat u en de mensen om u heen bevoordeelt. (Zorg er alleen voor dat u weet hoe u dit goed kunt doen.)
Vind een interessant probleem dat opgelost dient te worden in uw leven of in die van iemand anders. Geef uzelf deze uitdaging. U kunt
zeker niet de economische crisis in uw land in uw eentje oplossen, maar u kunt wel een andere uitdaging in uw leven of die van uw
familie of vrienden vinden.
U zult geen moeilijkheden hebben om problemen te vinden die opgelost dienen te worden. In uw leven, huis of uw baan…Er is nooit een
gebrek aan problemen. Waar klaagt u, en anderen om u heen, altijd over? Waarom stopt u niet met klagen en los dat probleem voor eens
en voor altijd, al is het niet uw verantwoordelijkheid?
Notebook: Als u al weet wat het probleem is, schrijf het dan in uw notebook. Als u niet weet wat het is, loop dan door uw huis met uw
notebook. Ga in elke kamer. Ga naar buiten en loop even om uw huis. Schrijf de problemen op die u in uw huis ziet. Schrijf dan de namen
op van de mensen die met u samenwonen. Waar klagen deze mensen normaal gesproken over? Schrijf ten minste één probleem op
naast de naam van de persoon. Doe hetzelfde met uw werk of school. Kies daarna ÉÉN probleem op dat u zult oplossen. (Doe niets dat
toestemming vereist… en doe niets dat u of anderen in gevaar zal brengen).
Officiële buddy: Uw partner kan misschien hulp gebruiken bij het oplossen van een probleem… Dit is niet verplicht, maar het kan iets
zijn om over na te denken. Hoe dan ook, praat over deze uitdaging en wat u besloot te doen.
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en deze uitdaging binnen een week af te hebben, ga dan over naar Uitdaging #29. U zult
misschien dit probleem niet voor de volgende uitdaging af kunnen maken, maar u dient er deze week aan te werken
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 ben een specialist in het oplossen van problemen… (Voeg
aanvullende tekst toe).

Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)
Verificatie checklist:
☐ Ik heb een probleem om op te lossen geïdentificeerd en begon aan een oplossing te werken
☐ Make notities hiervan in uw Notebook
☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter
Humor:
De oplossing voor dure brandstofprijzen…

