Homens. Inteligentes.™

Manifesto
Ser homem antigamente era algo muito simples. Você aprendia duas coisas desde cedo:
lutar para se defender e caçar para se alimentar. Quem fazia isso muito bem, se dava muito
bem. E levava a garota para casa.
Esse era o critério básico quando o pai considerava um rapaz para casar com sua filha. E ela
também. Em muitos casos, amor era secundário. Você não ouvia mulheres detalhando uma
longa lista de atributos que queriam no futuro marido: “Ele tem que ser carinhoso, bem
humorado, gostar de passear, romântico, atencioso, cheirar bem, amar os animais, me
aceitar como eu sou, me pegar no colo quando eu estiver cansada, notar quando eu mudar
o meu cabelo, sensível, bom de conversa, amigo, se vestir bem...”
Nada disso.
“Você pode e está pronto para me proteger com a sua vida? Pode me sustentar tão bem
quanto ou melhor que o meu pai? Então ponha um anel aqui...” Simples assim.
Ser homem no século 21 já é outra história. O mundo mudou. As mulheres mudaram. E
muitos homens ainda estão com a cabeça lá atrás. O resultado disso está aí para ser
assistido em 3D: homens Deslocados, Despreparados e Desacreditados.

Apresentando o IntelliMen
Você já deve ter sacado que o nome do projeto é uma junção das palavras em inglês
intelligent (inteligentes) e men (homens). Escolhemos esse nome porque além de soar
como um super-herói, que todo homem secretamente aspira ser desde criança, ele engloba
tudo o que o projeto aspira: formar homens inteligentes e melhores em tudo. Não
prometemos superpoderes como levantar ônibus com um dedo, voar ou invisibilidade —
mas estamos trabalhando nisso.
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Por enquanto, o projeto focará em formar homens melhores de 8 a 88 anos (depois disso
amigo, talvez seja melhor você aceitar que já está bem formadinho e que a forma não vai
mais melhorar... Mas se quiser tentar, sempre há lugar para mais um :-)
Formar homens melhores será o nosso lema. Ser homens inteligentes nossa missão. Vamos
caminhar juntos, aprender uns com os outros. Mas espere DESAFIOS. Nós vamos lhe
desafiar a ser melhor em todas as áreas de sua vida. E para ser um dos IntelliMen, você
nunca poderá fugir dos desafios nem deixar de cumpri-los. E acima de tudo, precisará do
ingrediente fundamental para aprender: humildade. Se você não reconhece que precisa
melhorar, não podemos lhe ajudar. Ainda que você já seja forte e bem sucedido em muitas
coisas, é preciso entender que:
O homem não prevalece pela força. 1 Samuel 2.9
É preciso mais que músculos para ser homem. Caráter, inteligência e fé são muito mais
importantes.
Vamos então agora às perguntas básicas sobre o projeto e como participar.
1. O que é o IntelliMen?
É um grupo exclusivamente para homens que querem ser melhores em todas as áreas
de sua vida. Homens ajudando homens, compartilhando o que é bom, trabalhando
duro para melhorar a cada dia — e se divertindo enquanto o fazem.
2. Quem pode participar?
Homens de qualquer idade que estejam dispostos a se submeterem às regras do grupo,
detalhadas em nosso Manifesto.
3. Como posso participar?
Ler todo este Manifesto com atenção, entender as condições, comprometer-se com o
projeto, e cumprir os Desafios semanais que serão passados ao grupo.
4. Quando vai começar?
Dia 1º de janeiro de 2013 e tem duração de 1 ano. Não há planos no momento de
continuar além disso, porém é possível que o projeto de 52 semanas prossiga de 2014
em diante. Vamos lhe manter informado. Se você está entrando no grupo depois de 1º
de janeiro, saiba que você deve começar desde o início, fazendo o primeiro Desafio.
5. Onde posso participar?
Em qualquer lugar do mundo. O IntelliMen não está limitado a uma cidade, estado ou
país. Basta que você tenha acesso pela Internet aos sites do grupo.
6. O que tenho que fazer agora?
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Ler as Condições de Participação abaixo, e se aceitá-las, começar imediatamente a fazer
o primeiro Desafio.

Condições de Participação
1. Ser humilde para aprender e ser orientado pelo grupo.
2. Ter total comprometimento com a realização de todas as tarefas e desafios nos prazos
determinados.
3. Praticar o espírito de compartilhar, especialmente sendo atuante nas redes sociais e
blog do grupo.
4. Fazer seu melhor esforço para comparecer aos eventos oficiais do grupo na sua área que
poderão ocorrer de tempo em tempo. (A princípio, a participação será basicamente
através da Internet, mas encontros presenciais estão nos planos.)
5. Manter o respeito e bom humor com todos no grupo.
6. Representar bem o grupo a todo o tempo, dando bom exemplo de comportamento e
caráter.
7. Promover o grupo para que outros homens fiquem sabendo e possam participar
também — começando com a escolha de um Parceiro Oficial (explicado no Desafio #1)
8. Se você tem críticas construtivas para os organizadores do grupo, são bem-vindas.
Porém, comentários com a intenção de denegrir o grupo resultará na sua exclusão.
9. Isso mesmo, reservamos o direito de lhe excluir com ou sem explicação. Porém,
esperamos nunca ter de usar esse direito.
10. Se for começar, é para terminar. São 52 Desafios, um por semana, por um ano. Se não
estiver disposto, não comece. Aqui, desistência não é inteligência.

Usando o nome do grupo corretamente
IntelliMen — com dois eles “ll” e o M maiúsculo no meio do nome. Certifique-se de usar o
nome corretamente.
Atenção para uma variante importante do nome. Homens em inglês, no plural, é “Men” — e
Homem, no singular, é “Man”. Portanto, quando se referir ao grupo, use sempre IntelliMen.
Mas quando for se referir a apenas um membro do grupo, use sempre IntelliMan. Por
exemplo:
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– Eu faço parte do IntelliMen.
– Eu sou um IntelliMan.
Há também uma pequena diferença na pronúncia, mas não se preocupe com isso agora.
Essa aulinha fica para depois...
Está pronto para se tornar um IntelliMan e se juntar ao IntelliMen? Então, vamos ao
primeiro desafio!

Desafio IntelliMen #1
Para começar, você vai tornar sua decisão pública e convidar alguém para começar o desafio
com você. Portanto, siga os próximos passos:
1. Fale com alguém sobre o IntelliMen e convide-o para participar do grupo com você.
Pode ser um amigo, irmão, colega no trabalho ou na igreja, primo, seu pai, seu filho,
etc. Essa pessoa será o seu Parceiro Oficial no grupo. Vocês conversarão sobre os
desafios, alguns terão de fazer juntos, um vai animar e ajudar o outro. Portanto, escolha
alguém legal, que vai levar o projeto a sério e não te deixar na mão no meio do
caminho. Melhor alguém que esteja perto de você, mas se não tiver alguém assim,
pode ser alguém que esteja em outra cidade, estado ou país.
2. Certifique-se de que seu Parceiro leia este Manifesto e aceite todas as Condições de
Participação. Se ele não ler, não vai entender o compromisso e provavelmente vai lhe
decepcionar depois. Para facilitar, aqui está o link que você pode enviar para ele:
http://www.renatocardoso.com/?p=7623
3. Ambos passem a nos seguir no Twitter e/ou curtam nossa página no Facebook.
4. Tire uma foto sua fazendo o Sinal de Mão Oficial do IntelliMen (conforme abaixo) e
poste na página do grupo no Facebook com as palavras:
Desafio IntelliMen #1: Sou um homem inteligente e por isso aceito o desafio de
melhorar a cada dia. Meu Parceiro Oficial é o ... (nome)
No Twitter, poste assim:
@Intellimen27 DesafioIntelliMen#1: Sou inteligente e aceito o desafio de melhorar a
cada dia. Meu Parceiro Oficial é o ... (nome)
Fique à vontade de escrever outros comentários depois disso se quiser.
5. Concluir este Desafio até sábado, quando postaremos no blog o segundo Desafio.
(Todos os Desafios serão postados aos sábados.)
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Nossos sites oficiais:
www.facebook.com/intellimen
www.twitter.com/intellimen27
www.renatocardoso.com (blog)

Sinal de Mão Oficial — o soco da inteligência:

Tire sua foto e poste-a no Twitter ou Facebook.
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