Qa = qa Likums-Devējs manifests

Jautājums jautāja = Jautājums atbildēja ar likumu kukuļdevēja Manifestu

Visi risinājumi ir jābūt Bezpeļņas un Non vardarbīgu!
Nopratināšanas un saņemt atbildes, kas ir daļa no cilvēka lēmumu pieņemšanā.

Vai nav domāju, pieņemt vai cerība. Jautājums, saņemt atbildes, filtru un piekļuves atbilde (S) .

Jautājums jautāja = Jautājums atbilde daļa CG "mācīties un mācīt."
Nopratināšanas un saņemt atbildes, kas ir daļa no mācībām. Piešķirt noderīgas atbildes, ir
mācību.
Jautājumi un saņemt atbildes ir daļa no CG "Meklējiet, iegūt un izmantot zināšanas." jautājums (Meklēt) ,
Saņemt atbildes (iegūt) , Sniegt atbildes (Pieteikties) .

Saglabājot atbildes ir CG "Zināšanas nepārtrauktība."

Kā jautājumu?
1 st jautājums ir formulēts (Svarīgi, lai saņemtu noderīgu atbildi)
2 nd kurš jautāt " meklējiet " kāds ar pareizajiem kvalifikāciju (Var būt nepieciešamība
uzdot vairāk nekā 1 personai)

3 rd Pateicos persona, kas atbildēja (Labi sociālā prasme)

4 th " Iegūt' pieņemama atbilde (Dažkārt nav pieņemama atbilde)
5 th Rakstīt vai audio, vizuālo ierakstu atbilde (S)
6 th " Piesakies " Kas tu ' mācīties " ( atbilde)
7 th Izmantojiet savu jauno zināšanas " mācīt ' pārējie (Labi sociālā prasme)
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Ko jautājumu?
viss (Inteliģenta, labi sociālā prasme)

Kāpēc uz jautājumu?
vajadzība (Zinātkāre, ir jāzina, padarot saruna) rodas uzdot jautājumus

Kad uz jautājumu?
tagad (Inteliģenta, labi sociālā prasme)

1GOD gaida šeit no jums!
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JAUTĀJUMS -Prayer
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe I cenšas jautājuma viss,
kas vajadzības tiek apstrīdēta man var būt nepieciešama palīdzība un
norādes atrast atbildi es mudinātu citus uzdot jautājumus un meklēt
atbildes Paldies par jautājumiem un atbildes Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs turētājbankas aizbildni (1 st nosaukums) Par Glory 1 GOD & Good
Cilvēces
Lūgšana tiek izmantots katru reizi, kad ir, meklējot atbildi uz atbilstošo jautājumu!

beigas
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