Qa = Qa законодавець Manifest

Поставлене запитання = Питання відповів законодавець маніфест

Всі рішення повинні бути без прибутку і ненасильницького!
Опитування і отримувати відповіді є частиною людського прийняття рішень.
Чи не роздумуйте, припустимо, або надія. Питання, отримати відповіді, фільтр і відповідь доступу (И) ,

Поставлене запитання = Питання відповідь частина CG «Вчитися і навчити».

Опитування і отримувати відповіді є частиною навчання. Надання корисних відповідей
вчить.
Питання і отримати відповіді є частиною CG 'Seek, посилення і застосування знань. питання (Шукати) ,
Отримати відповіді (Посилення) дають відповіді (Застосовуються) ,

Збереження відповідей є «наступність знань» CG.

Як питання?
1 вулиця питання сформульоване (Важливо для того, щоб отримати корисний відповідь)

2 й до кого звернутися " шукай » хтось з правом кваліфікації (Може виникнути необхідність
поставити більш ніж на 1 особу)

3 й Спасибі людині, який відповів (Хороший соціальний навик)

4 й ' посилення прийнятний відповідь (Іноді немає прийнятного відповіді)
5 го Написати або аудіо, візуальний звіт відповідь (И)
6 й ' застосувати » що ти ' вчитися » ( відповідь)

7 го Використовуйте нові знання " навчити » інші (Хороший соціальний навик)
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Qa = Qa законодавець Manifest

Що на питання?
всі (Розумний, гарний соціальний навик)

Чому питання?
необхідність (Допитливість, повинні знати, що робить розмову) Виникає задавати питання

Коли на питання?
в даний час (Розумний, гарний соціальний навик)

1GOD чекає тут від ВАС!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ПИТАННЯ -Prayer
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту I прагне поставити під
сумнів все, що потребує запитально мені може знадобитися допомога і
Guidance знайти відповідь я буду заохочувати інших, щоб задавати
питання і шукати відповіді Дякуємо за питання і відповіді Ваш
найскромніший вірний зберігача опікуна (1 вулиця ім'я) Для Слави 1 GOD & гарне
Людство

Молитва використовується кожен раз, коли ви шукаєте відповідь на слушне запитання!

кінець
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