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Phương tiện truyền thông

CÔNG CỤ

IDEAS! ! ! ! ! ! ! . .
ý tưởng Là sự khởi đầu của tương lai.
Ý tưởng làm cho nó có thể để theo kịp với những thay đổi.

Ý tưởng là hiệu quả nhất của tất cả các hoạt động sở hữu trí tuệ. Ý
tưởng cần phải được bảo tồn qua, kiến thức liên tục.

Đừng để ý tưởng bị lãng quên hoặc bị mất. Viêt chung xuông.
Cửa hàng, sắp xếp, tập tin & Cuộc trở lại

Mỗi nhiều ngày ý tưởng được nghĩ ra và nhanh chóng bị lãng quên hoặc bị mất.
Lý do được họ đã không được bảo quản, ghi hay viết xuống. Điều tốt nhất bị
mất!
Bộ nhớ là không đáng tin cậy khi nói đến bảo tồn & nurtering ý tưởng mới. Mang theo một máy
tính xách tay (Kế hoạch) hoặc ghi với bạn & khi một ý tưởng phát triển bảo tồn nó. tập tin Weekly ý
tưởng của bạn!

Xét các ý tưởng của bạn. Như bạn xem xét ý tưởng của bạn (Mỗi 4 tuần là tốt) . Một số sẽ
không có giá trị không đáng treo trên để. Loại bỏ chúng.
Một số ý tưởng xuất hiện hữu ích ngay bây giờ hoặc vào một ngày sau đó. Giữ những & nộp cho họ: hoạt động, hoặc
là Một lát sau. Sau khi xem xét và nộp hồ sơ lấy tập tin 'Hoạt động'.

Chọn một ý tưởng! Bây giờ thực hiện ý tưởng này phát triển. Hãy suy nghĩ về nó. Buộc các ý
tưởng ý tưởng liên quan. Nghiên cứu, cố gắng tìm bất cứ điều gì giống hoặc tương thích với ý
tưởng này. Điều tra tất cả các góc độ & khả năng.

Khi bạn nghĩ ý tưởng của bạn đã sẵn sàng để được áp dụng. Làm vậy.
Hãy thử để có được thông tin phản hồi để các ý tưởng có thể được điều chỉnh tốt.

Tương lai Ý tưởng chứng minh thông qua kiến thức liên tục. Đảm bảo kiến thức liên tục
bằng cách giữ các file Ý tưởng của bạn được cập nhật.
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Trong bạn 'Will' đề cập đến nơi họ có thể được tìm thấy.
Hỗ trợ ý tưởng của bạn với nghiên cứu. Nghiên cứu Internet, Lưu trữ, thư viện ... Trong một số
trường hợp sử dụng bảng câu hỏi.

Câu hỏi hỏi = Câu hỏi đã trả lời
Chất vấn & nhận được câu trả lời là một phần của việc ra quyết định của con người.

Đừng đoán, giả hoặc hy vọng. Câu hỏi, câu trả lời được, bộ lọc và truy cập câu trả lời (S) .

Làm thế nào để chất vấn?

1 st câu hỏi được xây dựng (Quan trọng để nhận được một hữu ích
câu trả lời)

2 nd ai để hỏi ' tìm kiếm' người có trình độ đúng (có
có thể là một cần phải hỏi nhiều hơn 1 người)

3 thứ Cảm ơn người đã trả lời (Tốt kỹ năng xã hội)
4 thứ ' Thu được' một câu trả lời có thể chấp nhận (Đôi khi không có thể chấp nhận được
câu trả lời)

5 thứ Viết hay âm thanh câu trả lời kỷ lục giác (S)
6 thứ ' Ứng dụng' những gì bạn học hỏi' ( câu trả lời)

7 thứ Sử dụng kiến thức mới của bạn ' dạy' khác (Tốt kỹ năng xã hội)

Có gì để đặt câu hỏi?
Mọi điều (Thông minh, tốt kỹ năng xã hội)

Tại sao đặt câu hỏi?
Một nhu cầu (Tò mò, phải biết, làm cho cuộc nói chuyện) do chính đáng để đặt câu hỏi

Khi đặt câu hỏi?
Hiện nay (Thông minh, tốt kỹ năng xã hội)

ăn cắp của người khác làm của mình
Đạo nhạc để xây dựng trên & thúc đẩy những ý tưởng mới. Tại sao viết lại cái gì đó cũng được viết.
Thay vì sử dụng nó & mở rộng trên đó. Sự tiến hóa xây dựng trên hiện & sau đó tạo mới. Phương tiện
truyền thông nên làm như vậy.
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Viết lại là lãng phí thời gian và không vì lợi ích tốt nhất của việc mở rộng tâm. Một
mảnh tốt viết nên được ấp ủ không được cắt xén bằng cách viết lại. Đọc một mảnh tốt
viết khuyến khích tâm để nâng trí tuệ của một người với tiêu chuẩn cao của bản gốc.
Dừng suy nghĩ này để tập trung vào việc viết lại là tầm thường thời gian lãng phí.

VIẾT
Viết làm cho chúng ta văn minh nó giúp chúng ta giao tiếp với người khác. Viết cho
phép bình luận, tưởng tượng & báo cáo.
Viết là một phần của kiến thức liên tục.
Viết bắt đầu với một phác thảo. Liệt kê những điểm mà bạn muốn thực hiện theo thứ
tự quan trọng. Che mỗi điểm đầy đủ. Không thuộc về mùa hạ là cần thiết khi các tài
liệu rõ ràng & thông tin.
Sau đó quyết định những gì cần nghiên cứu thêm. Hãy
để phác thảo phát triển trong tâm trí của bạn. phác thảo
Rewrite.

Bạn đã sẵn sàng để tạo ra!
Dẫn nên được? Phong cách. Nó sẽ truyền đạt thông tin quan trọng về những gì đang
sau, con đường ngắn nhất và đơn giản nhất. Một dẫn cần phải thuyết phục người đọc
để tiếp tục đọc.
Phần chính (câu chuyện) trình bày những giai thoại, sự kiện, ý kiến, viễn tưởng. Ý
kiến phải được hoạt động & cá nhân. Presention cần phải được khuyến khích thú
vị để đọc tiếp để kết thúc.
Các nhu cầu ban đầu đã hoàn thành chỉnh sửa (Không chỉnh sửa trong khi viết, nó sẽ phá vỡ
dòng chảy văn bản của bạn) . Không được chỉnh sửa ngay lập tức. Ngủ qua & khi làm mới,
chỉnh sửa (Ngày hôm sau hoặc mới hơn) . Biên tập là cần thiết cho viết lại. Biên tập nhìn chì,
dễ đọc, ngữ pháp, dấu câu, wordage, chính xác & dòng chảy của câu chuyện.

Thêm tác phẩm nghệ thuật, bản vẽ, hình ảnh & đồ họa là cần thiết. Biên tập & viết
lại nên được thực hiện ít nhất 3 lần với một giấc ngủ qua (Ngày hôm sau hoặc mới
hơn) ở giữa.
Hoàn tất chỉnh sửa. Chạy: kiểm tra chính tả và kiểm tra ngữ pháp. Thêm thức: màu sắc, hình
ảnh và âm thanh là cần thiết. Làm cho công việc của bạn
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'Bản quyền miễn phí' & sau đó xuất bản.

SPEECHCRAFT
Hãy dành thời gian để làm quen với chủ đề tốt, ngôn luận của bạn. Tổ chức
trình bày của bạn để nó chảy một cách logic từ cốt truyện đến cốt truyện. Diễn
tập bài phát biểu.

Trong tâm trí của bạn quyết định nội dung của ngôn là có nghĩa là để đạt được. Một bài phát
biểu kỹ thuật là giáo dục, thông báo, chỉ thị, trình bày: sản phẩm mới, dịch vụ và công nghệ. Đó
là thực tế, chính xác, ... Một bài phát biểu cảm xúc trình bày quan điểm cá nhân của người nói.
Bài phát biểu này trình bày lập luận & cho ý kiến thiên vị. Vì vậy, khi cố gắng thuyết phục khán
giả đồng ý & hỗ trợ loa.
Chú thích ! Tìm kiếm ý kiến khác nhau từ khán giả làm cho nó một cuộc tranh luận.

Bạn đã quyết định vào loại ngôn luận. Bạn đã hoàn thành nghiên cứu của bạn. Bây giờ
quyết định những điểm chính & điểm ít mà bạn muốn trình bày. Viết ra những điểm chính
như một đoạn riêng biệt cho mỗi. Xây dựng trên những điểm sử dụng tài liệu nghiên cứu
của bạn.
Đọc đoạn văn, quyết định theo thứ tự nào để trình bày chúng. Chọn trợ, màn
hình, âm thanh, video, động vật, con người

... Đọc đoạn văn, làm ký hiệu nhỏ mà đạo cụ bạn có ý định sử
dụng trong mỗi.

Đọc đoạn văn sử dụng máy trợ. Giờ & Đánh giá trình bày.
Thực hiện thay đổi khi cần thiết. Sau khi thay đổi tổ chức trình bày khác.

Lặp lại cho đến khi bạn hài lòng với trình bày của bạn.
Lời nói là quá dài: rút ngắn đoạn, giảm điểm chính, giảm trợ ... Lời nói là quá ngắn: thêm
điểm thấp hơn, thêm đạo cụ ...
Lời nói là quá nhàm chán: thêm một chút hài hước, thêm hỗ trợ ...

Nói clerly, không nhanh, không có lầm bầm với tạm dừng thích hợp.
Bạn đang hài lòng với lời nói của bạn. Bây giờ tập dượt những bài phát biểu thường xuyên như bạn có thể. Nếu
có thể có được một ý kiến thứ hai của bài trình bày của bạn. Luyện tập, diễn tập ..

Khán giả đã sẵn sàng. Bạn đã sẵn sàng. Bạn nhìn gọn gàng, với khuynh hướng vui vẻ, nụ cười
lớn hàm răng của bạn. Trên trước mặt bục của bạn là máy tính bảng hiện in đậm những điểm
chính và ghi chú viện trợ.
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Ngoài ra còn có lọc nước lạnh.
Bạn đón chào khán giả. Có một ly nước uống. Bắt đầu trình bày của bạn.

Vào cuối bài phát biểu không cảm ơn khán giả. Chấp nhận một cách khiêm nhường vỗ tay của họ. Xin
chúc mừng!

NGƯỜI DẪN CHUYỆN

Một rrat hoặc isa cha Na r ac ter hay vo i CE t
ha ttellsast hoặc y. Na rrat hay de te rmi ne st
ông pr es ent ATI trên 's po i nt ofvi ew.
Các na rrati đã po i nt ofvi ew ist ông vi ewpo i nt
hoặc pos ITI trên rom e wh i ch t ông na rrat hoặc
nói.
Để biết thêm chi thấy 'Speech Craft'.

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

phương tiện truyền thông cầu nguyện

kính thưa 1 GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất mà tôi phải báo
cáo một cách chính xác mà không sợ hoặc lợi tra can đảm tham
nhũng & tội phạm Endeavour để kiên trì tìm ra 'sự thật' Hiển thị đối với
đau buồn và đau khổ trong cộng đồng Giữ công chúng thông báo về
tốt, xấu, hạnh phúc & buồn Đối với Glory of 1 GOD & lợi ích của Nhân
loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trước mỗi nhiệm vụ phương tiện truyền thông!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tự do ngôn luận với đạo đức kiềm chế !!!
Kết thúc.
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