IntelliMen uitdaging #35
Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging # 34. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf
Uitdaging #1

Uitdaging: Begrijp de waarheden over tijd en leer ze te respecteren.
Toelichting: We borduren verder op wat we in Uitdaging #33 zijn begonnen. We verdiepen ons in het
onderwerp tijd. Denk na over wat er hieronder is beschreven:
De tijdbank
Stel je een bankrekening voor die, elke ochtend als je wakker wordt, een saldo heeft van €86.400, maar je kunt
het resterende saldo niet doorschuiven naar de volgende dag. Elke nacht wordt alles wat overblijft op de rekening
– wat je overdag niet hebt uitgegeven – gewist.
Wat zou jij doen? Natuurlijk zou je elke cent gebruiken!
Iedereen is klant van deze bank waar we het over hebben. Deze bank heet tijd! Iedere ochtend worden 86.400
seconden gestort op onze rekening en iedere avond wordt gewist wat we niet hebben gebruikt. We kunnen het
saldo niet doorschuiven naar de volgende dag. We kunnen geen voorschotten aanvragen. Iedere ochtend is je
rekening vol en iedere avond is het saldo verdampt... Er is geen weg terug. Als je het saldo van de dag niet
gebruikt, dan ben je het kwijt. Je kunt niet tegen “morgen” op. Je moet in het heden leven en het saldo van de
dag gebruiken. Investeer het dus op een manier waarop je de meeste gezondheid, het meeste geluk en het
meeste succes krijgt. De klok loopt... Haal het meeste uit vandaag.
De waarde van tijd
Om de waarde van EEN JAAR te begrijpen: vraag een student die een jaar moest overdoen.
Om de waarde van EEN MAAND te begrijpen: vraag een moeder waarvan het kind te vroeg is geboren.
Om de waarde van EEN WEEK te begrijpen: vraag de uitgever van een weekblad.
Om de waarde van EEN DAG te begrijpen: vraag Jack Bauer.1
Om de waarde van EEN UUR te begrijpen: vraag twee verliefde mensen die elkaar zo gaan zien.
Om de waarde van EEN MINUUT te begrijpen: vraag een persoon die de trein heeft gemist.
Om de waarde van EEN SECONDE te begrijpen: vraag een persoon die net een ongeval heeft weten te
ontwijken.
Om de waarde van EEN MILLISECONDE te begrijpen: vraag de atleet die een zilveren medaille heeft
gewonnen op de Olympische Spelen.
Vergeet niet: de tijd wacht op niemand. Gisteren is voorbij. Morgen is een mysterie. Vandaag is een geschenk.

Video over tijd
Maak 40 minuten vrij om deze video te bekijken zonder afleiding of onderbrekingen: http://
rna.to/179a3uL. Let goed op de boodschap.
Notebook: Noteer ideeën, zinnen of gedachten die jou hebben geholpen. Schrijf elke beslissing op
die je nam met betrekking tot je gebruik van tijd (dat wat je niet hebt) als gevolg van wat je hebt
geleerd.
Ofﬁciële buddy:Praat met je partner over wat je hebt geleerd.
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met
Uitdaging #36.
Plaatsing: Nadat (echt pas nadat!) je klaar bent met deze uitdaging, plaats je jouw opmerkingen op
de Facebook-pagina van IntelliMenWorld (niet op je eigen profiel) of op Twitter, met als titel:

#intellimenchallenge35 klaar:Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar de tijd kijken.
(Voeg andere opmerkingen toe als je wilt.)
1.
De belangrijkste ideeën die je hebt gehaald uit de video 'dingen die je niet
wist over tijd':
2.
Door welke dingen verlies ik tijd?
3.
Besluiten m.b.t tijd die ik heb genomen nadat ik de video heb bekeken:
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

