IntelliMen uitdaging #36
Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging # 35. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf
Uitdaging #1

Uitdaging: Zorg voor een aangename verrassing voor de vrouw waar je van houdt.
Toelichting: Of je nu getrouwd bent, een weduwnaar, vrijgezel of te jong om in een relatie te zijn, iedere man
heeft wel een bijzondere vrouw in zijn leven: een vrouw, moeder, zus, dochter of vriendin...
Deze week wil ik dat je een leuke verrassing regelt voor deze vrouw. Hier zijn een aantal regels:
1. Als je getrouwd bent, regel je iets voor je vrouw (Nee, je hebt geen keus.)
2. De verrassing moet iets zijn wat ze leuk vindt.
3. Het moet iets zijn waar je moeite voor hebt moeten doen. Ze moet kunnen zien dat jij aan haar dacht en dat
je er moeite in hebt gestoken.
4. Het moet deze week gebeuren.
Wees creatief. Hier zijn enkele vragen die je misschien helpen. Wat vindt ze leuk om te doen? Blijft ze iets
noemen waarvan ze graag zou hebben dat jij het voor haar deed? Heeft ze ergens hulp bij nodig? Wat is haar
droomreis? Is er een restaurant waar ze graag naartoe wil? Moet je je nog voor iets verontschuldigen? Klaagt ze
over hoe weinig tijd je met haar doorbrengt?
Met andere woorden, laat je hersens werken. Bedenk hoe je haar gelukkig kunt maken en zorg ervoor.

Notebook: Schrijf een paar regels over wat deze vrouw voor jou betekent. Het is de moeite waard
om je gedachten op te schrijven. Wie weet, misschien kun je er een kaart van maken...
Ofﬁciële buddy: Praat met je partner over wat jullie allebei hebben gedaan.
Tijdsduur: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met
Uitdaging #37.
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:
#intellimenchallenge36 klaar: Ik verraste de vrouw van wie ik houd(Vertel meer over wat
je hebt gedaan en haar reactie. Als je wilt, kun je een foto toevoegen.)
1.
2.
3.
4.

Wat kan ik doen om de speciale vrouw in mijn leven zeer gelukkig te maken?
Hoeveel moeite heeft het me gekost om haar gelukkig te maken?
Wat heeft mijn officiële buddy gedaan voor de speciale vrouw in zijn leven?
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

