
IntelliMen uitdaging #49

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #48.

Uitdaging: Erken je fouten en bied je excuses aan.
Toelichting: “Mannen maken geen fouten, ze hebben gewoon de verkeerde informatie gekregen”, is de mentaliteit van 
veel mannen. De waarheid is dat onze mannelijke trots ons niet toelaat om onze eigen fouten te erkennen. We denken dat 
we gelijk hebben, zelfs als we het mis hebben. “Als” we een fout hebben gemaakt, dan is dat omdat we werden uitgelokt: 
we reageerden alleen maar op wat iemand anders deed of zei. Het is nooit onze schuld... nooit.

Dit is een van de grootste zwakheden van mannen, want fouten zijn bijna altijd de grootste leermomenten. Maar als we ze 
niet erkennen, hoe leren we dan ooit de lessen?

Een intelligente man zijn, betekent erkennen dat je niet alles weet en dat je fouten maakt. Een man zijn, betekent sterk 
genoeg zijn om je verontschuldigingen aan te bieden als je het verkeerd hebt.

Je uitdaging deze week is om je fouten te erkennen, verantwoordelijkheid te nemen en je excuses aan te bieden aan 
iedereen die dat nog tegoed heeft van je.

Dit geldt voor fouten die je vandaag hebt gemaakt en voor fouten die je 10 jaar geleden hebt gemaakt en die je nog niet 
hebt bekend of waar je nog niet je excuses voor hebt aangeboden. Misschien vermijd je al heel lang een familielid als 
gevolg van een fout die je hebt gemaakt of andersom. Misschien koestert je vrouw nog wat wrok vanwege een fout die je 
hebt gemaakt, maar die je nooit hebt bekend. Je ouders wachten misschien op het moment dat je belt en zegt: “Mam, 
pap, ik heb er een zooitje van gemaakt en ik wil mijn excuses aanbieden.” Misschien is zelfs God op je aan het wachten.

"Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij 
ons." (1 Johannes 1:9)

Voordat je snel deze gedachte uit je hoofd haalt en ervan uitgaat dat je aan niemand je excuses hoeft aan te bieden, denk 
eens na:

Voor welke fouten heb je nog geen verantwoordelijkheid genomen? Wacht een persoon die je pijn hebt gedaan nog 
steeds op je verontschuldiging? Vermijd je iemand of heb je het contact verbroken met iemand als gevolg van een fout die 
je nooit hebt erkend?

Notebook: Noteer hier in je Intellimen Werkboek de antwoorden op bovenstaande vragen. Begin met een lijst van de 
grote fouten die je te binnen schieten. Maak vervolgens een lijst van mensen die je hebt gekwetst en die een 
verontschuldiging nodig hebben. Deze week wil ik dat je contact opneemt met hen, verantwoordelijkheid neemt voor je 
fouten en je excuses aanbiedt.

Officiële Buddy:  Praat over hoe moeilijk mannen het vinden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten en om 
vergeving te vragen. Heb een gesprek over de wijze waarop dit van invloed is op jullie.

Deadline: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met Uitdaging #50.

https://www.youtube.com/watch?v=h9T_6utAFFY


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:
#intellimenchallenge49 completed: I acknowledged my mistakes and apologized to 
those who were owed an apology. (Voeg welke opmerking je dan ook wil toe.)

Voor welke blunders heb ik nog geen verantwoordelijkheid genomen?

Wie is er gewond of teleurgesteld geraakt door mijn fouten en wacht misschien nog steeds op 
een verontschuldiging?

Is er iemand met wie ik contact vermijd of heb verbroken, omdat ik geen verantwoordelijkheid 
neem voor een fout?

Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden aan deze mensen wegens deze redenen: (Vertel 
hoe het is gedaan)

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

☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de 
opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter




