IntelliMen uitdaging #33
Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #32. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf
Uitdaging #1
Uitdaging: Wees voor al uw afspraken gedurende deze week (en na deze week) stipt op tijd.
Toelichting: Stiptheid is een kenmerk van succesvolle mensen. Laat mij een succesvol persoon zien en ik laat u iemand
zien die zijn tijd en die van anderen waardeert. Laat aankomen bij afspraken, een paar minuten na de afgesproken tijd
beginnen met werken, anderen op u laten wachten, binnen komen wandelen bij een kerkbijeenkomst nadat deze al is
gestart, beloven om te bellen of om iets te doen op een bepaald tijdstip en dat vergeten, deadlines niet halen: dit betekent
allemaal dat u niet goed om kunt gaan met uw tijd. Altijd te laat zijn, heeft meer te maken met slechte gewoonten dan met
het verkeer of een ander excuus.
Ga uzelf deze week na, plan vooruit en voorkom dat u laat komt. Evalueer u gewoonten: als u opstaat, dingen die uw tijd
verdoen, waardoor uw prestaties minder zijn – en uw beloftes. Beloof pas een taak uit te voeren voor een bepaalde dag en
tijdstip als u zeker weet dat u kunt. Als u afhankelijk bent van iemand anders om op tijd te zijn (iemand geeft u een lift of u
moet wachten totdat uw vrouw klaar is), praat dan met diegene en word het eens over wat u vanaf nu anders gaat doen. Een
goede tip is om 15 minuten te vroeg op uw plek van bestemming aan te komen en om uw deadlines een dag of een paar
uur eerder te halen.
Als u vanaf nu deze principes volgt, bent u verzekerd van meer succes. Bovendien zullen mensen u met meer respect
behandelen en u serieus nemen.
Notebook: Denk na over uw leven van dag tot dag. Zoek uit waarom u vaak te laat komt voor afspraken en waarom u
deadlines niet haalt. Wat is de reden? Wat kunt u doen om dit te veranderen? Noteer de antwoorden hier in uw Intellimen
Werkboek.
Officiële buddy: Deel uw ervaringen met dit onderwerp, uw gewoontes, wat er door uw hoofd gaat als iemand u laat
wachten, enz. Deel uw ideeën, zodat jullie beiden vanaf nu stipt kunnen zijn. Verzin tactieken.
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maakt het af, voordat u verdergaat met Uitdaging #34.
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 #33 klaar!: Ik zal altijd mijn tijd en
die van anderen respecteren. (Voelt u zich vrij om opmerkingen toe te voegen over deze uitdaging).
1. Op een schaal van 1 tot 10, welke cijfer geef ik mijn stiptheid?
2. Kom ik te laat bij afspraken? Waarom wel of waarom niet?
3. Wat zijn de beste tactieken die mijn partner en ik hebben bedacht om niet laat te komen en om het beste
uit onze tijd te halen?
4. Wat heb ik geleerd van deze uitdaging?
Net dat beetje meer - 50 bonuspunten: Vraag 2 of 3 mensen die u kent om u een cijfer van 1 tot 10 te geven voor uw
stiptheid wat betreft tijd en deadlines.

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

