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Media

INSTRUMENTI

IDEJAS! ! ! ! ! ! ! . .
Idejas Vai sākums nākotnē.
Idejas ļauj sekot līdzi izmaiņām.
Idejas ir visproduktīvākais visiem intelektuālā īpašuma darbību. Idejas
ir jāsaglabā, izmantojot, zināšanu nepārtrauktību.

Neļaujiet Idejas aizmirsts vai pazaudēts. Uzrakstiet to uz leju.
Store, kārtot, failu un atkārtots

Katru dienu daudz ideju ir domājams off un ātri aizmirsis vai pazaudējis. Iemesls
ir tie netika saglabāta, reģistrēta vai pierakstīti. Labākais ir zaudējis!
Atmiņa ir neuzticami, ja runa ir saglabāt un nurtering jaunas idejas. Veikt notebook (Plānotājs)
vai ierakstītājs ar jums, un, ja ideja attīstās saglabāt to. Nedēļas failu jūsu idejas!

Pārskatiet savas idejas. Kā jūs pārskatīt savas idejas (Ik pēc 4 nedēļām ir labs) . Daži
būs nav vērtības, nav vērts karājas uz. Izmest viņiem.
Dažas idejas parādās noderīga tagad vai kādā vēlākā datumā. Glabāt šos un iesniegt tos: Aktīvs
vai Vēlāk. Pārskatot un iesniegšanu veic "Active" failu.

Pick ideja! Tagad veikt šo ideju augt. Padomā par to. Tie ideja saistītām idejām. Pētniecība,
mēģiniet atrast kaut ko līdzīgu, vai ir saderīga ar šo ideju. Izmeklēt visus leņķus &
iespējas.

Kad jūs domājat, ka jūsu ideja ir gatava jāpiemēro. Dari tā.
Centieties, lai saņemtu atgriezenisko saiti tā ideju var precīzi noregulēt.

Nākotnes pierādījums Idejas caur zināšanu nepārtrauktību. Nodrošināt zināšanu
nepārtrauktību, saglabājot savas idejas failus atjaunināts.
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Savā "Will" pieminēts, kur viņi var atrast.
Atbalstīt savas idejas Research. Pētījumi Internets, arhīvi, bibliotēkas ... Dažos
gadījumos izmanto anketas. "

Jautājums jautāja = Jautājums atbildēja
Nopratināšanas un saņemt atbildes, kas ir daļa no cilvēka lēmumu pieņemšanā.

Vai nav domāju, pieņemt vai cerība. Jautājums, saņemt atbildes, filtru un piekļuves atbildi (S) .

Kā jautājumu?
1 st jautājums ir formulēts (Svarīgi, lai saņemtu noderīgu
atbilde)
2 nd kurš jautāt " meklējiet " kāds ar pareizajiem kvalifikāciju (tur
var būt jājautā vairāk nekā 1 personai)
3 rd Pateicos persona, kas atbildēja (Labi sociālā prasme)

4 th " Iegūt' pieņemama atbilde (Dažkārt nav pieņemams
atbilde)
5 th Rakstīt vai audio vizuālo ierakstu atbilde (S)
6 th " Piesakies " Kas tu ' mācīties " ( atbilde)
7 th Izmantojiet savu jauno zināšanas " mācīt ' pārējie (Labi sociālā prasme)

Ko jautājumu?
viss (Inteliģenta, labi sociālā prasme)

Kāpēc uz jautājumu?
vajadzība (Zinātkāre, ir jāzina, padarot saruna) rodas uzdot jautājumus

Kad uz jautājumu?
tagad (Inteliģenta, labi sociālā prasme)

plagiarize
Plagiarize balstīties uz un avansa jaunas idejas. Kāpēc pārrakstīt kaut kas ir labi uzrakstīts.
Drīzāk to izmantot un paplašināt to. Evolution veidot ir par esošajiem un pēc tam izveidot jaunu.
Mediju vajadzētu darīt to pašu.
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Pārrakstīšana ir laiks izšķērdēt un nevis interesēs paplašināt prātu. Labs gabals
rakstiski būtu jāaizsargā nav sakropļoti, pārrakstot. Lasīšana labs gabals rakstiski
rosina prātu pacelt savu intelekta uz augstu oriģinālam. Apstāšanās šo domāšanu
koncentrēties pārrakstot ir viduvējs laika izšķērdēt.

RAKSTA
Rakstīšana liek civilizēta tas palīdz mums sazināties ar citiem. Rakstīšana ļauj
komentāru, fantāzijas un ziņojumu.
Rakstīšana ir daļa no zināšanu nepārtrauktību.
Rakstīšana sākas ar kontūru. Uzskaitiet punktus, kas jūs vēlaties, lai to nozīmīguma
kārtībā. Vāks katru punktu pilnībā. Nav vasaru ir nepieciešams, ja materiāls ir skaidrs
un informatīvs.
Tad izlemt, kas ir vajadzīga papildus izpēte. Ļaujiet
kontūra augt savā prātā. Pārrakstīt kontūra.

Jūs esat gatavi izveidot!
Galvenajam vajadzētu būt? Stilā. Tas nodot svarīgu informāciju par to, kas pēc, jo
īsākā un vienkāršākā veidā. Svina vajadzības pārliecināt lasītāju, lai turpinātu lasīt.

Galvenā daļa (Stāsts) prezentē anekdotes, fakti, viedokļi, daiļliteratūru. Atzinumi ir
aktīvi un personiski. Presention jābūt interesanti mudināt lasīt līdz beigām.

Gatavo oriģinālās vajadzības rediģēšana (Ne rediģēt, bet rakstot, tas traucē jūsu
rakstīšanas plūsmu) . Nelietojiet rediģēt uzreiz. Miega vairāk un kad atjaunināts, rediģēt (Nākamajā
dienā vai vēlāk) . Rediģēšana ir nepieciešama pārrakstot. Rediģēšana izskatās pie svina,
izlasīt, gramatika, interpunkcija, wordage, precizitāti un plūsmas stāsts.

bija nepieciešams pievienošana mākslas darbs, zīmējumi, attēli un grafikas.
Rediģēšana un pārrakstīt jāveic vismaz 3 reizes ar miegu vairāk (Nākamajā dienā
vai vēlāk) starp.
Pabeigts rediģēšana. Run: pareizrakstības pārbaudi un gramatikas pārbaudi. Pievienot final: krāsu,
bija nepieciešami attēlus un audio. Padariet savu darbu
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"Autortiesības bezmaksas" un pēc tam publicē.

SPEECHCRAFT
Veikt laiks, lai iepazītu šo tēmu labi, savu runu. Organizējiet savu
prezentāciju, lai tā plūst loģiski no zemes gabala zemes gabalu. Iestudēt
runas.

Savā prātā izlemt, kas runas ir paredzēts sasniegt. Tehniskā runa ir izglītības, informē,
sniedz rīkojumu, dāvanas: jauni produkti, pakalpojumi un tehnoloģijas. Tā ir faktu,
precīzs, ... Emocionāls runas sniedz personisko viedokli par skaļruņa. Šī runa sniedz
argumentus un dod tendenciozi viedokļi. Tā kā mēģināt pārliecināt auditoriju, lai
vienotos un atbalstītu spīkeru.

Piezīme ! Meklēju variēt atzinumus no auditorijas padara debates.
Jūs esat nolēmis par runas veidu. Jūs esat pabeidzis savu pētījumu. Tagad lemt par
galvenajiem punktiem, un mazāku punktiem, kas jūs vēlaties, lai tagadni. Pierakstiet galvenos
punktus, kā atsevišķu punktu par katru. Izstrādāt uz šiem punktiem, izmantojot savu pētījumu
materiālus.

Lasīt rindkopas izlemt kādā secībā tos iesniegt. Izvēlieties palīglīdzekļi,
displejs, audio, video, dzīvnieki, cilvēki
... Lasīt rindkopas, veikt nelielas atzīmes, kas Butaforijas jūs
plānojat izmantot katrā.
Lasīt rindkopas izmantojot palīglīdzekļus. Time & Novērtēt prezentāciju.

Veikt nepieciešamās izmaiņas. Pēc izmaiņām turēt otru prezentāciju.
Atkārtojiet šo darbību, līdz esat apmierināts ar savu prezentāciju.
Runa ir pārāk garš: Saīsināt punkts, samazina galvenos punktus, samazināt līdzekļus ... Runa ir par īsu: pievienot
mazākā punktus, pievienot aksesuārus ...
Runa ir pārāk garlaicīgi: pievienot mazliet humora, pievieno palīglīdzekļus ...

Runājiet clerly, ne ātri, nav mumbling ar atbilstošiem pārtraukumiem.

Jūs esat apmierināti ar savu runu. Tagad atkārtot runu, cik bieži vien iespējams. Ja
iespējams saņemt otru atzinumu par prezentāciju. Atkārtot, atkārtot ..

Auditorija ir gatava. Tu esi gatavs. Tu izskatās gaumīgs, ar jautrs disposition, liels smaids
mirgojošs zobus. Par lectern Infront no jums ir planšetdators rāda treknrakstā galvenie
punkti, un palīdzības piezīmes.
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Ir arī filtrēts atdzesētu ūdeni.
Jūs laipni auditoriju. Vai dzert ūdeni. Sāciet savu prezentāciju.

Beigās runas nav paldies auditoriju. Pieņemt pazemīgi viņu aplausi. Apsveicam!

stāstītājs
Na rrat vai isa cha r ac ter vai vo i ce t ha
ttellsast vai y. Na rrat vai de te rmi ne st viņš
pr es ent ati par lietotāja po i nt ofvi Ew.
NA rrati ve po i NT ofvi ew ist viņš vi ewpo i nt vai
pos ITI par f rom wh i ch t viņš na rrat vai ir runa.
Lai iegūtu vairāk See 'Speech Craft ".

1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

Mediju Lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Es precīzi ziņot,
nebaidoties, vai priekšroku Izpētīt drosmīgi korupciju un noziedzību
Censties neatlaidīgam atrast par "patiesību" izrādiet cieņu pret
sērojošo un ciešanām kopienā turpināt informēt labi, slikti, laimīgu
un sad Par sabiedrību Glory of 1 GOD & Good Cilvēces

Šī lūgšana lieto pirms katras mediju uzdevumu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
FREE Runas ar morālo ierobežot !!!
Beigt.
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