Qa = qa Wetgever Manifest

Vraag = vraag beantwoord door Wetgever Manifest

Alle oplossingen zijn voor non profit en non gewelddadig!
Bevragen en antwoorden krijgen is een onderdeel van de menselijke besluitvorming.

Niet raden, veronderstellen of hoop. Vraag antwoorden te krijgen, filter en toegang antwoord (S) .

Vraag = vraag antwoord deel van CG 'Leren en Teach'.
Bevragen en antwoorden krijgen is onderdeel van het leerproces. Het geven van nuttige antwoorden is het
onderwijs.
Vraag en antwoorden te krijgen is een onderdeel van CG 'Seek, Gain en kennis toe te passen'. Vraag (zoeken) ,
Antwoorden te krijgen (krijgen) , Geven antwoorden (van toepassing zijn) .

Het behoud van de antwoorden is CG 'Kennis continuïteit'.

Hoe te ondervragen?
1 st De vraag is geformuleerd (Belangrijk om zo ontvangen een nuttig antwoord)
2 nd die om te vragen ' Zoeken' iemand met de juiste kwalificaties (Er behoefte aan meer dan 1
persoon te vragen kan zijn)
3 rd Bedank de persoon die beantwoord (Goede sociale vaardigheden)

4 th ' Krijgen' een aanvaardbaar antwoord (Soms is er geen acceptabel antwoord)
5 th Schrijf of audio, visuele registratie antwoord (S)
6 th ' Van toepassing zijn' wat jij ' leren' ( antwoord)
7 th Gebruik je nieuwe kennis toe ' onderwijzen' anderen (Goede sociale vaardigheden)
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Qa = qa Wetgever Manifest

Wat te ondervragen?
Alles (Intelligent, goede sociale vaardigheden)

Waarom vraag?
Een behoefte (Nieuwsgierigheid, moet weten, waardoor gesprek) ontstaat om vragen te stellen

Wanneer de vraag?
Nu (Intelligent, goede sociale vaardigheden)

1GOD wacht om hier van U!
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VRAAG -Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe ik proberen om alles dat
moet in twijfel ik kan het nodig zijn Hulp & Begeleiding het vinden van het
antwoord dat ik zal anderen aanmoedigen om vragen te stellen en
antwoorden zoeken Dank u voor vragen en antwoord op uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 vraag st name) voor de glorie van 1 GOD & de
Goede van de Mensheid

Gebed wordt gebruikt elke keer dat u op zoek zijn naar een antwoord op een pertinente vraag!

Einde
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