IntelliMen uitdaging #29
Begin niet, voordat u uitdaging #28 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf
Uitdaging #1
Uitdaging: Lees de komende 30 dagen een verheffend boek.
Toelichting: Mediteer op dit vers: Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht. Spreuken 24:5
(NBG’51)
Wijsheid en kennis zijn meer waard dan spieren. Weinig andere dingen stimuleren uw intelligentie en geest meer dan een
goed boek. Dit is de reden waarom uw 29e uitdaging uit de vraag bestaat of u in ongeveer 30 dagen een verheffend boek
wilt lezen. Ik ga u hier een aantal boeken aanbevelen. Als u ze heeft gelezen, overweeg dan het boek te herlezen dat u het
meest heeft geholpen of vraag iemand die u vertrouwt en respecteert, zoals uw pastor, om een leessuggestie. Ik heb links
(http://bit.ly/1wXHir4) toegevoegd van de plek waar u deze boeken online kunt kopen. De meeste zijn te vinden bij uw
dichtstbijzijnde Universele Kerk.
1. Are we All God’s Children? (Edir Macedo) - Een boek waardoor u vragen stelt bij de mythes en religieuze leugens
van deze wereld.
2. Possessed Believers (David Higginbotham) - Waarom geloven sommige mensen in God, maar zien ze niet de
resultaten van hun geloof? David is al jaren een vriend en collega. Hij vertelt zijn persoonlijke ervaringen over hoe hij
opgroeide als de zoon van een pastor in de Verenigde Staten en zijn ontmoeting met het Evangelie dat hij niet echt
kende.
3. The V-woman (Cristiane Cardoso) - U verwachtte deze zeker niet in een lijst voor InteLLiMen, maar een intelligente
man heeft kennis van vrouwen en waardeert ze. Dit is wat dit boek voor u zal doen. Dit is voor alle mannen aan te
raden. U kunt het online vinden via http://amzn.to/1wXHNkS
4. Bulletproof Marriage (Renato en Cristiane Cardoso) - Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar het is niet raar dat dit
boek al jaren één van de bestsellers in Brazilië is. Dit is verplicht lees materiaal voor iedereen die boven de 16 jaar is.
Of u nu vrijgezel bent, aan het daten, verloofd of getrouwd bent.
5. The Supernatural Power of Faith (Edir Macedo) - Één van de beste boeken over het geloof die ik heb gelezen.
6. The profile of the Youth of God (Renato Cardoso) - Voor jonge mensen die Christenen willen zijn in een wereld
zonder God.
7. Niets te Verliezen 1, 2 en 3 (Edir Macedo) - Dit is een serie bestaande uit drie boeken, maar u kunt er één kiezen
voor deze uitdaging. Dit werk is een autobiografie van één van de grootste hedendaagse voorbeelden van geloof in de
moderne tijd. Door te lezen over de strijden en uitdagingen waar hij mee te maken had, zult u begrijpen waar een
nuchter en praktisch geloof om draait.
8. The Last Rock (Roger Formigoni) - Roger vertelt over zijn leven als drugsverslaafde en legt uit wat er nodig was om
hier vrij van te zijn. Dit is een fantastische getuigenis over de kracht van God.
9. Geestelijke autoriteit (Watchmen Nee) - Een kenmerkend boek en één van de spiritueelste boek die ik heb gelezen.
Degenen die het werk van God doen of degenen die de ‘waarom’ van en grenzen van gehoorzaamheid willen
begrijpen, dienen dit boek zeker te lezen.
10. Mere Christianity (C.S Lewis) - Pure geestelijke intelligentie.
Kies hier één van. Waarschuwing: “Ik hou niet van lezen” en “ik heb er geen tijd voor” zijn GEEN dingen die een IntelliMen
zegt. IntelliMen gebruiken geen smoesjes, zij handelen.

Notebook: Het lezen van een boek is goed. Doen wat u leest, is nog beter. Maak aantekeningen in uw IntelliMen
Werkboek over de lessen die u tijdens het lezen heeft geleerd: praktische dingen die u kunt gebruiken in uw leven.
Officiële buddy: Praat over de keuze die u heeft gemaakt en waarom. Wat leert u van het lezen? Vertel elkaar over de
lessen die u heeft geleerd uit het boek. Hier is iets dat heel interessant zou kunnen zijn voor uw partnerschap: lees
hetzelfde boek!
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maakt het af, voordat u verdergaat met Uitdaging #30. Koop het
boek deze week en begin het te lezen, ook al heeft u 30 dagen om het te lezen.
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 uw eigen pagina) met de tekst: IntelliMen uitdaging #29 klaar!: Ik ben begonnen
met het lezen van… (Voeg aanvullende tekst toe).
1. Het boek dat ik heb gekozen om te lezen en waarom. (Noem één of twee dingen waarbij het boek u heeft
geholpen).
2. Wat voor lessen heb ik in het praktijk geleerd door het lezen van dit boek?
3. Wat heb ik geleerd van deze uitdaging?
Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)
Verificatie checklist:
☐Maak notities hiervan in uw Notebook
☐Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter

