Qa = Qa Hukum-Pemberi Manifest

Pertanyaan yang diajukan = pertanyaan dijawab oleh UU-Pemberi Manifest

Semua Solusi untuk Non profit dan non kekerasan!
Mempertanyakan dan mendapatkan jawaban merupakan bagian dari pengambilan keputusan manusia.
Jangan menebak, menganggap atau harapan. Pertanyaan, mendapatkan jawaban, filter dan jawabannya akses (S) .

Pertanyaan yang diajukan = pertanyaan jawaban bagian dari CG 'Belajar dan Mengajar'.
Mempertanyakan dan mendapatkan jawaban adalah bagian dari pembelajaran. Memberikan jawaban berguna
adalah mengajar.
Pertanyaan dan mendapatkan jawaban merupakan bagian dari CG 'Carilah, Gain dan Terapkan Pengetahuan'. Pertanyaan
(mencari) , Mendapatkan jawaban (mendapatkan) , Memberikan jawaban (menerapkan) .

Melestarikan jawaban adalah 'kesinambungan Pengetahuan' CG.

Bagaimana mempertanyakan?
1 st pertanyaannya dirumuskan (Penting sehingga untuk menerima jawaban yang berguna)

2 nd yang bertanya ' Mencari' seseorang dengan kualifikasi yang tepat (Mungkin ada kebutuhan
untuk meminta lebih dari 1 orang)
3 rd Terima orang yang menjawab (Keterampilan sosial yang baik)
4 th ' Mendapatkan' jawaban yang bisa diterima (Kadang-kadang tidak ada jawaban yang dapat diterima)

5 th Menulis atau audio, rekaman jawaban visual yang (S)
6 th ' Menerapkan' apa yang Anda belajar' ( menjawab)
7 th Gunakan pengetahuan baru Anda untuk ' mengajar' lain (Keterampilan sosial yang baik)
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Apa yang mempertanyakan?
Segala sesuatu (Cerdas, keterampilan sosial yang baik)

Mengapa pertanyaan?
Sebuah kebutuhan (Rasa ingin tahu, harus tahu, membuat percakapan) muncul untuk mengajukan
pertanyaan

Ketika mempertanyakan?
Sekarang (Cerdas, keterampilan sosial yang baik)

1GOD sedang menunggu untuk di sini dari ANDA!
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PERTANYAAN -Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta saya yang paling indah berusaha untuk
mempertanyakan segala sesuatu yang perlu mempertanyakan saya mungkin perlu
Bantuan & Bimbingan menemukan jawaban yang saya akan mendorong orang lain untuk
mengajukan pertanyaan & mencari jawaban Terima kasih atas pertanyaan & jawaban
yang paling rendah hati wali kustodian setia Anda (1 st nama) Untuk Kemuliaan 1 ALLAH & Baik
dari Manusia

Doa digunakan setiap kali Anda sedang mencari jawaban untuk pertanyaan yang relevan!

Akhir
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