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Media

VERKTYG

Idéer! ! ! ! ! ! ! . .
idéer Är början på framtiden.
Idéer gör det möjligt att hålla jämna steg med förändringar.

Idéer är de mest produktiva av all intellektuell egendom aktivitet. Idéer
måste bevaras genom, kunskap Kontinuitet.

Låt inte Idéer glömmas eller förloras. Skriv ner dem.
Store, sortera, fil och återbesök

Varje dag massor av idéer tros bort och snabbt glömt eller tappat. Orsaken
är att de inte bevaras, registreras eller skrivs ned. Det bästa är förlorade!
Minnet är opålitligt när det gäller att bevara och nurtering nya idéer. Bär en
anteckningsbok (planerare) eller inspelare med dig och när en idé utvecklas bevara
den. Vecko fil dina idéer!
Granska dina idéer. När du går igenom dina idéer (Var 4 veckor är bra) . Vissa kommer att
ha något värde är inte värda att hänga på. Kasta dem.
Några idéer verkar användbar nu eller vid ett senare tillfälle. Håll dessa och lämna dem: Aktiva, eller
Senare. Efter att ha granskat och arkivering tar 'Aktiv' fil.

Välj en idé! Nu gör denna idé växa. Tänk på det. Knyt idén till relaterade idéer. Forskning,
försöka hitta något besläktad eller kompatibla med denna idé. Undersök alla vinklar
och möjligheter.

När du tror att din idé är klar att användas. Göra det.
Försök att få feedback så tanken kan finjusteras.
Framtidssäker idéer genom kunskap kontinuitet. Se till att kunskaps Kontinuitet
genom att hålla dina idéer filer uppdateras.

1

1 Guds lag-Giver Manifest Som det står skrivet skall det vara! alla Media 14.12.3.1
N-At-m www.universecustodianguardians.org

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

I din 'kommer att' tala om var de kan hittas.
Stöd dina idéer med Research. Research Internet, arkiv, bibliotek ... I vissa fall
använder frågeformulär.

Fråga som ställdes = fråga besvaras
Förhör och få svar är en del av den mänskliga beslutsfattandet.
Inte gissa, antar eller hopp. Fråga, få svar, filter och tillgång svar (S) .

Hur ifrågasätta?
1 st frågan är formulerad (Viktigt för att motta en användbar
svar)
2 nd som att fråga " Söka' någon med rätt kvalifikationer (där
kanske en måste fråga mer än 1 person)
3 rd Tack person som svarade (God social färdighet)
4 th " Få' ett acceptabelt svar (Ibland finns det inget godtagbart
svar)
5 th Skriv eller audiovisuell rekord svar (S)
6 th " Tillämpa' vad du lära sig' ( svar)
7 th Använd dina nya kunskaper att " lära' andra (God social färdighet)

Vad ifrågasätta?
Allt (Intelligent, god social färdighet)

Varför ifrågasätta?
Ett behov (Nyfikenhet, måste veta, vilket gör konversation) uppstår att ställa frågor

När ifrågasätta?
Nu (Intelligent, god social färdighet)

PLAGIERA
Plagiera att bygga vidare på och avancera nya idéer. Varför skriva något som är väl skriven.
Snarare använder den och expandera på den. Evolution bygga s på befintliga och sedan skapa ett
nytt. Media bör göra detsamma.
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Omskrivning är tidsödande och inte i bästa intresse att bredda sinnet. En bra bit av
skrift bör omhuldas inte stympade genom att skriva. Läsa en bra bit att skriva
uppmuntrar sinnet att lyfta ett intellekt till den höga standarden på originalet. Stoppa
detta tänkande att koncentrera sig på att skriva är mediokra tidsödande.

SKRIFT
Skriva gör oss civiliserade det hjälper oss att kommunicera med andra. Skriva gör det
möjligt att kommentera, fantasy och rapport.

Att skriva är en del av kunskaps Kontinuitet.
Skriva börjar med en kontur. Lista de punkter som du vill göra i prioritetsordning. Täck
varje punkt helt. Ingen somrig behövs när materialet är klar och informativ.

Sedan bestämma vad mer forskning behövs. Låt
konturerna växa i ditt sinne. Rewrite kontur.

Du är redo att skapa!
Ledningen bör stil vara?. Det kommer att förmedla viktig information om vad som följer,
på kortast och enklaste sättet. En ledning måste övertyga läsaren att fortsätta läsa.

Huvud delen (berättelse) presenterar anekdoter, fakta, åsikter, fiktion. Åsikter
måste vara aktiv och personlig. Presen måste vara intressant uppmuntrande att
läsa på till slutet.
De färdiga ursprungliga behov redigering (Inte redigera medan du skriver, stör det ditt
skrivande flöde) . Redigera inte direkt. Sova över och när uppdateras, redigera (Nästa
dag eller senare) . Redigering behövs för att skriva. Redigering tittar på bly, läsbarhet,
grammatik, interpunktion, wordage, noggrannhet och flödet av berättelsen.

Lägg konstverk, behövdes ritningar, bilder och grafik. Redigering och skriva bör
göras minst 3 gånger med en sömn över (Nästa dag eller senare) mellan.

Färdig redigering. Springa: stavningskontroll och grammatikkontroll. Lägg final: behövdes
färg, bilder och ljud. Gör ditt arbete
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Upphovsrätt fri "och sedan publicera.

Speech
Ta dig tid att lära känna ämnet väl, av ert tal. Organisera din
presentation så att den flyter logiskt från tomt till tomten. Repetera
tal.
I ditt sinne bestämma vad talet är tänkt att uppnå. En teknisk tal är lärorikt, informerar,
instruerar, presenterar: nya produkter, tjänster och teknik. Det är saklig, exakt, ... En
känsloladdad tal presenterar personliga uppfattning av högtalaren. Detta tal presenterar
argument och ger partiska åsikter. Så försök att övertyga publiken att komma överens
och stödja högtalaren.

Notera ! Söker olika åsikter från publiken gör det till en debatt.
Du har beslutat om vilken typ av tal. Du har slutfört din forskning. Nu beslutar om de
viktigaste punkterna och mindre punkter som du vill presentera. Skriv ner de viktigaste
punkterna som en separat punkt för varje. Vidareutveckla dessa punkter med ditt
forskningsmaterial.

Läs stycken, besluta i vilken ordning att presentera dem. Välj
hjälpmedel, skärm, ljud, video, djur, människor
... Läs stycken, göra små anteckningar som rekvisita du vill
använda i varje.
Läs stycken med hjälp av hjälpmedel. Tid & Utvärdera presentation.
Gör de ändringar som behövs. Efter förändringar hålla ytterligare presentation.

Upprepa detta tills du är nöjd med din presentation.
Tal är för långt: förkorta stycken minska huvudpunkter, minska stöd ... Tal är för kort:
lägga mindre poäng, lägga rekvisita ...
Tal är för tråkigt: lägga till lite humor lägger hjälpmedel ...

Tala clerly, inte snabb, ingen mumlande med lämpliga pauser.

Du är nöjd med ditt tal. Nu repetera talet så ofta du kan. Om möjligt få ett andra
utlåtande av din presentation. Repetera, repetera ..

Publiken är klar. Du är redo. Du ser snyggt, med en glad disposition, stort leende
blinkar tänderna. På talarstolen framför dig är tabletten visas i fetstil de viktigaste
punkterna och anteckningar stöd.
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Det finns också filtreras kylt vatten.

Du välkommen publiken. Ha ett glas vatten. Starta din presentation.

I slutet av talet inte tacka publiken. Acceptera ödmjukt sin applåder. grattis!

BERÄTTARE
En Na rrat eller isa cha r ac ter eller vo jag ce t
ha ttellsast eller y. Na rrat eller de te RMI ne st
han pr es ent ATI på s po i nt ofvi ew.
Den na rrati ve po i nt ofvi ew ist han vi ewpo i NT
eller pos ITI på f rom wh jag ch t han na rrat eller
talar.
För mer se 'Speech Craft'.

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

media Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Jag ska noggrant
rapportera utan rädsla eller förmån Undersök modigt korruption och
brott Endeavour att framhärda att hitta den 'sanning' visa respekt för
sörjande och lidande i samhället hålla allmänheten informerad om
bra, dåligt, glad och ledsen för Glory of 1 GOD & den bra av
mänskligheten

Denna bön används före varje media uppdrag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Yttrandefriheten med moral hålla !!!
Slutet.
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