Qa = qa Laggivare Manifest

Fråga frågade = fråga besvaras av laggivare Manifest

Alla lösningar ska vara Välgörenhets icke våldsamma!
Förhör och få svar är en del av den mänskliga beslutsfattandet.
Inte gissa, antar eller hopp. Fråga, få svar, filter och tillgång svar (S) .

Fråga frågade = Fråga Svar del av CG 'lära och lära ut'.
Förhör och få svar är en del av lärandet. Att ge användbara svar är undervisning.
Fråga och få svar är en del av CG 'Seek, Gain och tillämpa kunskap'. Fråga (söka) , Få
svar (få) , Ge svar (tillämpa) .
Bevara svar är CG 'Kunskap kontinuitet'.

Hur ifrågasätta?
1 st frågan är formulerad (Viktigt för att motta ett användbart svar)
2 nd som att fråga " Söka' någon med rätt kvalifikationer (Det kan finnas ett behov av
att 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 ljud, visuell rekord svar (S)
6 th " Tillämpa' vad du lära sig' ( svar)
7 th Använd dina nya kunskaper att " lära' andra (God social färdighet)
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Qa = qa Laggivare Manifest

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)

1GOD väntar på att här från dig!
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FRÅGA -Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum I sträva efter att
ifrågasätta allt som behöver ifrågasätta jag kan behöva hjälp och
vägledning att hitta svaret jag ska uppmuntra andra att ställa frågor och
söka svar Tack för frågor och svarar på dina mest ödmjuka trogna
depå förmyndare (1 st namn) för härligheten av 1 GOD & den bra av
mänskligheten
Bön används varje gång du söker ett svar på en relevant fråga!

Slutet
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