
IntelliMen uitdaging #44

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #43.

Uitdaging: Beoordeel uitdagingen #27 tot en met #43, haal het project in en lees het materiaal van deze week. 
Toelichting: Een ander moment van bezinning is aangebroken. Over slechts acht uitdagingen is dit project alweer 
afgelopen. De laatste keer dat we onze prestaties beoordeelden, was bij Uitdaging #26, enige tijd geleden dus. Alles in het 
leven heeft onderhoud nodig om goed te blijven werken en dat is niet anders bij IntelliMen. Deze pauze helpt je om weer 
bij te raken als je achter bent gebleven bij bepaalde uitdagingen. Het is van cruciaal belang dat je geen uitdagingen 
overslaat of er eentje niet voltooid.

Deze week wil ik dat je hetzelfde doet als in Uitdaging #17. Herlees die uitdaging en volg de instructies, maar deze keer 
gaat het om Uitdagingen #27 tot en met #43.

Maak bovendien deze week 20 minuten vrij om te mediteren op een hoofdstuk uit de Bijbel, die meer dan 15 mannen 
noemt die de geschiedenis hebben geschreven met hun moedige daden. Lees Hebreeën 11.

Denk na over de kenmerken die elke man bezat. Welke moet jij verwerven? Met welke man identificeer jij jezelf het meest? 
Waarom? Hoe kun jij een man van geloof zijn zoals zij dat waren? Wees niet lui! Mediteer hier echt over. Je zult een aantal 
waardevolle lessen leren. Twintig minuten, geen afleiding, alleen jij en je Bijbel.

Bereid jezelf voor, want volgende week krijg je een superuitdaging.

Notebook: Volg de instructies uit Uitdaging #17. Schrijf de lessen op die je hebt geleerd van het hoofdstuk uit de Bijbel, 
waarbij je hebt gemediteerd.

Officiële Buddy: Volg de instructies voor Uitdaging #17.

Deadline: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met Uitdaging #45.

Plaats een bericht: 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: #intellimenchallenge44
completed: My review of the project up to this point... (Voeg je gedachten en conclusies uit deze uitdaging 
toe. Voel je vrij om te praten over hoe IntelliMen je heeft geholpen, de veranderingen die je in jezelf hebt 
gemerkt en de veranderingen die anderen in jou hebben opgemerkt.

Wat waren de belangrijkste dingen die je hebt geleerd tot nu toe uit uitdagingen 27 tot en met 43?

Hoe helpen de uitdagingen me het meest? Waarom?

Hoe gaat het partnerschap van mijn officiële buddy en mij?
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Wat heb ik geleerd van deze uitdaging:

Datum waarop ik deze uitdaging heb voltooid: ___/____/______

☐ Maak notities hiervan in uw Notebook
☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter

Voeg je gedachten en conclusies uit deze uitdaging toe. Voel je vrij om te praten 
over hoe IntelliMen je heeft geholpen, de veranderingen die je in jezelf hebt 
gemerkt en de veranderingen die anderen in jou hebben opgemerkt.




