Qa = Qa Zákonodárce Manifest

Otázka položená = otázka zodpovězena Zákonodárce manifestu

Všechna řešení mají být Nezisková a Non násilné!
Dotazování a získávání odpovědí je součástí lidské rozhodování.
Nehádejte předpokládejme, nebo naděje. Otázkou, získat odpovědi, filtr a přístupový odpověď (Y) ,

Otázka byla položena otázka = odpověď část CG ‚Učit se a vyučovat‘.

Dotazování a získávání odpovědí je součástí učení. Dávat užitečné odpovědi je
učí.
Otázka a získat odpovědi je součástí CG ‚Seek Gain a aplikovat poznatky‘. Otázka (hledat) ,
Získání odpovědí (získat) , Dát odpovědi (aplikovat) ,

Zachování odpovědi je CG ‚Znalost kontinuita‘.

Jak se ptát?
1 Svatý otázka je formulována (Důležité, aby se dostávají užitečnou odpověď)

2 nd na koho se zeptat " Hledat' někdo se správnými kvalifikací (Může být potřeba
žádat více než 1 osobu)
3 rd Děkujeme, že ten, kdo odpověděl (Dobré sociální dovednosti)

4 th ' Získat' přijatelná odpověď (Někdy není přijatelná odpověď)
5 th Psát nebo audio, vizuální záznam odpověď (Y)

6 th ' Aplikovat' co vy Učit se' ( Odpovědět)
7 th Použijte své nové poznatky do " učit' ostatní (Dobré sociální dovednosti)
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Qa = Qa Zákonodárce Manifest

Co se ptát?
Všechno (Inteligentní, dobré sociální dovednosti)

Proto na otázku?
Potřeba (Zvědavost, musí vědět, takže konverzace) Vyvstává klást otázky

Když se ptát?
Nyní (Inteligentní, dobré sociální dovednosti)

1GOD čeká na tu z vás!

yy

yyyy

OTÁZKA -Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe I usilovat o to, zpochybnit
vše, co potřebuje tázavým budu potřebovat Pomoc & Guidance najít
odpověď budu povzbudit ostatní, klást otázky a hledat odpovědi Děkuji
za otázky a odpovědi Váš nejpokornější věrnou depozitáři opatrovníka
(1 Svatý name) pro slávu 1 GOD & dobro lidstva

Modlitba se používá pokaždé, když se hledá odpověď na příslušné otázky!

Konec
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