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medya

ARAÇLAR

FİKİRLER! ! ! ! ! ! ! . .
fikirler Geleceğin başlangıcıdır.
Fikirler mümkün değişikliklerle ayak uydurmak için yapmak.

Fikirler tüm fikri mülkiyet aktivitesinin en verimlidir. Fikirler, içinden
Bilgi Süreklilik korunması gerekir.

Fikirler unutulmuş veya kaybolmuş izin vermeyin. Onları bir yere yazın.
Mağaza, sıralama, dosya ve bir tekrar,

fikirlerin Her gün bir sürü kapalı düşünce ve çabuk unutulur veya kaybolur. nedeni,
korunmuş kaydedilmiş veya aşağı yazılmamıştır ediliyor. En iyi kaybolur!
o koruyarak ve yeni fikirler nurtering geldiğinde Hafıza güvenilmez. Bir defter Carry (Planlayıcı)
veya sizinle kaydedici bir fikir bunu korumak geliştirir ve ne zaman. Haftalık dosya
fikirleriniz!

Fikirlerinizi gözden geçirin. Fikirlerinizi incelerken (4 haftada iyi) . olmayacaktir Bazı için
asılı değmez. Onları atın.
Bazı fikirler şimdi veya daha sonraki bir tarihte yararlı görünmektedir. Bu tutun ve onları dosya: Aktif, veya Sonra.
inceledikten & dosyalama sonra 'Etkin' dosyasını alır.

bir fikir seçin! Şimdi bu fikir büyümesini sağlayacak. Bunu düşün. İlgili fikirlere fikir
bağlayın. Araştırma, benzer ya da bu fikri ile uyumlu bir şey bulmaya çalışın. tüm açıları
ve olanaklarını araştırın.

Eğer dendiğinde senin fikrin uygulanabilir hazırdır. Böyle yap.
Fikir ince ayar yapılabilir, böylece geri bildirim almak için deneyin.

Bilgi Süreklilik yoluyla Gelecek kanıtı Fikirler. güncel Fikirler dosyaları tutarak Bilgi
Süreklilik olun.
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senin söz 'Will' onlar nerede bulunacağını.
Araştırma ile Fikirler destekleyin. Araştırma İnternet, Arşivler, kütüphaneler ... Bazı
durumlarda anketleri kullanırlar.

Soru sorulan = Soru cevap
Sorgulayan ve yanıt almasının insan karar verme parçasıdır.
Tahmin etme, farz veya umudu. Soru, cevap, filtre ve erişim cevap almak (S) .

Nasıl sorgulamak?
1 st sorusu formüle edilmiştir (Yararlı bir önemli alacak şekilde
Cevap)
2 nd 'Kim sormak Aramak' Doğru vasıflara sahip birinin (Orada
olabilen bir 1'den fazla kişiyi sormak gerekir)

3 rd cevap kişiyi ederiz (İyi sosyal beceri)
4 inci ' Kazanç' kabul edilebilir bir cevap (Bazen kabul edilebilir bir orada

Cevap)
5 inci Yazın veya görsel işitsel kayıt cevap (S)
6 inci ' Uygulamak' ne ' 'öğrenmek ( Cevap)
7 inci Yeni öğrendiğiniz bilgileri için 'kullanın 'öğretmek diğerleri (İyi sosyal beceri)

Ne sorgulamaya?
her şey (Zeki, iyi sosyal beceri)

Neden sorgulamaya?
Bir ihtiyaç (Merak, muhabbet etmeye, bilmesi gerekir) soru sormak doğar

Ne zaman sorgulamaya?

şimdi (Zeki, iyi sosyal beceri)

çalıntı yapmak
Yeni fikirler üzerine inşa ve ilerletmek için plagiarize. Neden iyi yazılmış bir şeyi yeniden.
Aksine kullanmak & üzerinde genişletin. Evrim mevcut ve daha sonra yeni oluşturmaya 's
kurmak. Medya aynı yapmalıdır.

2

1 ALLAH'ın yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak! Tüm Medya 14.12.3.1
N-de-m

www.universecustodianguardians.org

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

Yeniden Yazma süresi & değil zihin genişletilmesi yararına israf olduğunu. yazı iyi bir
parça değil bağrına edilmelidir yeniden yazarak kesilecek. yazı iyi bir parçasını
Okuma orijinal yüksek standartlarda kişinin aklı kaldırmaya zihin teşvik eder. yeniden
konsantre bu düşünceyi durdurma vasat zaman kaybı olduğunu.

YAZI
Yazma bizi başkalarıyla iletişim için yardımcı olur bizi uygar hale getirir. Yazma,
fantezi ve rapor yorum yapmayı sağlar.
Yazma Bilgi Devamlılık parçasıdır.
Yazma bir taslak ile başlar. Eğer önem sırasına göre yapmak istiyorum noktaları
listeleyin. tam olarak her nokta örtün. materyal berrak ve bilgilendirici olduğunda hiçbir
yazlık gereklidir.
O zaman daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna
karar. anahat kafanızda büyümek edelim. Yeniden
Yazma anahat.

Sen oluşturmak için hazır!
Kurşun tarzı? olmalıdır. Bu kısa ve basit şekilde aşağıdaki neler olup hayati bilgileri
iletecek. Bir kurşun okumaya devam okuyucuyu ikna etmeye ihtiyacı vardır.

Ana bölüm (Öykü) anekdotlar, gerçekleri, görüşler, kurgu sunuyor. Görüşler aktif
ve kişisel olmalıdır. Presention sonuna okumak için teşvik ilginç olması gerekiyor.

düzenleme bitmiş orijinal ihtiyaçlar (Yazarken düzenlemezseniz, bu yazı akışını bozan) .
hemen düzenleme yapmayın. & Yenilenir, düzenleme üzerinde Sleep (Ertesi gün veya
sonrası) . Düzenleme yeniden için gereklidir. Düzenleme kurşun, okunabilirlik, gramer,
noktalama wordage, doğruluk ve hikayenin akışına bakar.
sanat eserleri ekleyin, çizimler, resimler ve grafikler ihtiyaç vardı. Düzenleme ve
üzerinde uyku en az 3 kez yapılmalıdır yeniden yazma (Ertesi gün veya sonrası) arasında.

Biten düzenleme. Koşmak: kontrol ve dilbilgisi yazım denetimi. Nihai ekleyin: renk,
resim ve ses ihtiyaç vardı. İşinizi yapın
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'Telif ücretsiz' & sonra yayınlayın.

SPEECHCRAFT
Konuşmanızın, konuyu iyi tanımak için zaman ayırın. o arsa
için arsa gelen mantıksal akar böylece sunum düzenleyin. konuşma
prova.
Aklından konuşma ulaşmak için ne anlama geldiğini karar verirler. Teknik bir konuşma,
eğitimsel bilgilendirir, talimat sunar: yeni ürünler, hizmetler ve teknoloji. Bu olgusal var,
hassas, ... Bir duygusal konuşma konuşmacının kişisel görünümünü sunar. Bu konuşma
argümanlar sunuyor ve önyargılı görüşler verir. Yani hemfikir & Konuşmacı desteklemek için
seyirci ikna etmeye çalışıyoruz.

Not ! izleyiciden çeşitli görüşler Aradığınız bir tartışma yapar.
Sen konuşmanın türüne karar verdik. Eğer araştırmayı tamamladı. Şimdi sunmak
istiyorum ana noktaları & az noktalarda karar verirler. her biri için ayrı bir paragraf olarak
ana noktaları not edin. Araştırma malzeme kullanarak bu noktaların üzerinde durmak.

paragrafları okuyun, sunmak ne sırayla karar verirler. Seç
yardımcıları, ekran, ses, video, hayvanlar, insanlar
... Her kullanmak niyetinde sahne küçük gösterimler yapmak,
paragraflar okuyun.
yardımcılarını kullanarak paragrafları okuyun. Zaman ve sunum değerlendirin.

Gerektiği gibi değişiklikleri yapın. değişikliklerden sonra başka sunum tutun.

Eğer sunum elde edene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Konuşma çok uzun: yardımcıları azaltmak, paragraflar kısaltmak ana noktaları azaltmak ... Konuşma
çok kısa: sahne eklemek az noktaları ekleyin ...
Konuşma çok sıkıcı: mizah biraz ekleyin yardımcıları ekleyin ...

Uygun duraklar ile clerly, hızlı değil, hiçbir mırıldandığını konuşun.

Eğer konuşmasıyla mutluyuz. Şimdi sıklıkta olabildiğince konuşma prova. Mümkünse,
sunumun ikinci bir görüş almak. Prova, prova ..

Seyirci hazır. Hazırsın. Bir sürekli gülümseme ile, gülümseyin dişlerinizi yanıp sönen,
düzgün görünüyor. Sizden kürsü korkuluklar üzerinde ana noktalar ve yardım notları
kalın gösteren tablettir.
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Ayrıca soğuk su filtre edilir.
Sen seyirci bekliyoruz. Bir bardak su var. sunumunuzu başlatın.

Konuşmanın sonunda seyirci teşekkür etme. alçakgönüllülükle onların alkış kabul
edin. Tebrikler!

ANLATICI
Bir Na rrat veya isa cha r AC ter veya vo ı t ha
ttellsast veya y ce. o pr es ent 'ın po üzerinde
ati Na rrat veya de te rmi ne st i ofvi ew nt.
i ofvi nt rrati po ziyaretinde na ew ı o rrat Na ya da
bilmektedir t ch wh o ı nt veya f rom poz Iti ewpo
vi ist.
daha bkz: 'Konuşma Craft' için.

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

Medya Namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin yaratıcısı ben doğru Kederli &
haberdar halkı tutun toplumda acı için 'Truth' Show saygı bulma
sebat etmek yolsuzluk ve suç Endeavour cesurca araştır korku veya
lehine olmadan rapor verir, iyi, kötü İçin mutlu ve üzgün Glory 1
TANRI & İnsanlığın İyi

Bu dua her medya atama önce kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
dizginlemek ahlaki ile ÜCRETSİZ Konuşma !!!
Son.
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