IntelliMen uitdaging #30
Begin niet, voordat u op zijn minst ben begonnen met uitdaging #29. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin
dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Gebruik de negativiteit die anderen als brandstof naar u zenden om te bereiken wat u wilt.
Toelichting: Misschien kent u het verhaal van de echte Carl Brashear al http://rna.to/1KIojXT , de eerste zwarte,
Amerikaanse man die een US Navy Master Diver werd. Hij was de hoofdpersoon in de film Men of Honor, die
gebaseerd is op zijn ware verhaal. Als u deze film nog niet heeft gezien, doe uzelf een plezier en huur hem, vind hem op
Netflix of zoek hem op het internet en reserveer dan twee uur om het te bekijken. Geen IntelliMen slaat deze film over. U
kunt hier een trailer vinden: http://rna.to/1o6UhrZ
Er zitten een groot aantal lessen in deze film, maar één van de belangrijkste lessen is, hoe Carl Brashear discriminatie
gebruikte als energie om te krijgen wat hij wilde. In plaats van dat hij zichzelf als een slachtoffer zag of zijn aanvallers
haatte, veranderde hij hun afwijzing in kracht en motivatie. Hij was zijn vijanden te slim af, omdat hij hun wapens in zijn
voordeel gebruikte.
Als een man dient u te leren om hetzelfde te doen. In deze wereld gaan mensen negatief op u reageren. Soms zal het erg
intens zijn. Sommige mensen worden gediscrimineerd op grond van hun huidskleur, andere omwille van hun nationaliteit,
andere vanwege hun geloof, andere vanwege hun uiterlijk en nog eens andere mensen vanwege hun beperkte opleiding...
Discriminatie kent geen grenzen. Bent u weleens gediscrimineerd? Bent u ooit onterecht behandeld vanwege vooroordelen
van anderen? Als dat zo is, begrijpt u een beetje wat Carl Brashear heeft meegemaakt.
Uw uitdaging van deze week is om een droom of wens te vinden, die stop werd gezet als gevolg van de vooroordelen en
negativiteit van anderen. Wat zeiden, dachten of deden mensen waardoor u uw droom opgaf? Wilt u die droom nog steeds
waarmaken? Is het de moeite waard, het vechten, het offer? Als dat zo is, red dan uw droom. Breng uw droom weer tot leven
en gebruik de negativiteit van anderen als brandstof.
Uw doel moet zijn om iets voor uzelf te doen, niet om iets aan iemand anders te bewijzen. Streef een droom na die
belangrijk voor u is – vergeet concurrentie en wraak. Vanaf deze uitdaging zult u, elke keer als u door iemand wordt
afgewezen, deze afwijzing gebruiken als energie om tot de overwinning te komen.
Notebook: Neem een paar minuten om na te denken over deze uitdaging. Vind een droom waar u nog steeds enthousiast
van wordt, ook al zeiden anderen dat het u niet zou lukken en heeft u het daarom niet waargemaakt. Schrijf de droom in uw
werkboek op. U kunt er meer dan één hebben – schrijf er zoveel op als u wilt. Maar kies er uiteindelijk één en begin
daaraan te werken.
Officiële buddy: Moedig uw partner aan om zijn droom na te volgen.
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maakt het af, voordat u verdergaat met Uitdaging #31. Het kan
misschien jaren duren voordat u uw doel bereikt, maar u dient nu de eerste stap te zetten.
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 #30 klaar!: Vanaf nu zal ik alle
negativiteit die anderen op mij richten, gebruiken als kracht om mijn dromen naar te jagen.

1. Wat was het ergste moment waarbij u werd afgewezen?
2. Welke droom of wens stopte door de negativiteit van anderen?
3. Welke was het belangrijkste?
4. 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

