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Spørgsmål stillet = Spørgsmål besvaret af Law-Giver Manifest

Alle løsninger skal være non-profit og ikke-voldelige!
At stille spørgsmålstegn ved og få svar er en del af menneskelig beslutningstagning.

Gæt ikke, antag eller håb. Spørgsmål, få svar, filtrer og få adgang til svar
(s). ? a? a fører til ideer. Ideer er det, der gør mennesker gode!

Spørgsmål stillet = Spørgsmål svar del af CG 'Lær og undervis'.

At stille spørgsmål og få svar er en del af læringen. At give nyttige svar
er undervisning.

Spørgsmål og få svar er en del af CG 'Seek, Gain and Apply
Knowledge'. Spørgsmål (søge), få svar (gevinst), svar
(ansøge). Bevarelse af svar er CG 'Videnkontinuitet'.
Hvordan stilles spørgsmålstegn?

1St. spørgsmålet er formuleret (vigtigt for at modtage en nyttig
svar)
2nd hvem skal spørge 'Søge' nogen med de rigtige kvalifikationer (der
kan være et behov for at spørge mere end 1 person)

3rd Tak den person, der svarede (god social dygtighed)
4th 'Gevinst' et acceptabelt svar (nogle gange er der ikke acceptabelt

svar)

5th Skriv eller lyd, visuelt optag svar(s)
6th 'Ansøge' hvad du 'lære' (svar)
7th Brug din nye viden til at 'underviser' andre (god social dygtighed)
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Hvad skal man stille spørgsmålstegn

Alt (intelligent, god social dygtighed)
ved? Hvorfor stille spørgsmål?

Et behov (nysgerrighed, skal vide, samtale) opstår for at stille
spørgsmål
Hvornår skal man stille spørgsmål?

Nu (intelligent, god social dygtighed)
Hvordan var din dag? Hvorfor ser du ked ud? Er dette et dårligt tidspunkt at spørge?

1 GUD venter på at høre fra dig!

Spørgsmål Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers
Jeg bestræber mig på at sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad der er behov for
spørgsmålstegn. Jeg kan have brug for hjælp, vejledning til at finde svaret

Jeg vil opmuntre andre til at stille spørgsmål, søge
svar Tak for spørgsmål og svar
Din mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Til ære for 1
GUD og menneskehedens gode
Bøn bruges hver gang du søger svar på et relevant spørgsmål!
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