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Tri thức liên tục làm cho kiến thức của một cá nhân (Sở
hữu trí tuệ) bất diệt.
Mỗi cá nhân từ 14 tuổi giữ kỷ lục sống kinh nghiệm của họ (Cả
tích cực và đáng lo ngại
) . Gia đình phải nắm bắt, giữ gìn và nuôi dưỡng sở hữu
trí tuệ của họ.
Các tổ chức phải nắm bắt, giữ gìn và tái sử
dụng lao động của họ, 'I-P'. Cộng đồng phải
sử dụng công dân của họ sở hữu trí tuệ vì lợi
ích của tất cả. Tỉnh Chính phủ giữ Archives.

Sở hữu trí tuệ, kiến thức sống kinh nghiệm của một cá nhân được bảo tồn để trở
thành bất tử. cách tiếp cận tri thức liên tục xác định những kiến thức quan trọng và
cung cấp phương pháp để chụp, áp dụng và chuyển giao kiến thức đó. Life-kinh
nghiệm sẽ được tách ra giữa công việc và cá nhân.

Khi một nhân viên rời khỏi công việc, một lượng lớn 'IP (Intellectual- tuệ) Có nguy cơ. Để
chống lại điều này não ráo điều quan trọng là các nhân viên 'I-P' được bảo tồn. Nó là
điều cần thiết để nắm bắt và trước phục vụ kiến thức này trước khi nhân viên rời khỏi. Chụp
nghĩa âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing (Làm việc bên cạnh) .

Chú thích! Tất cả 'I-P' (Thương mại, tư nhân) thuộc về ' phần đất của bá tước '

(cộng đồng) . Tuyên bố 'Bản quyền', bằng sáng chế bên phải là ăn cắp từ
cộng đồng, một tội ác CÔ/ R6 .

Gia đình chia sẻ kiến thức đến qua con & cháu.
Chia sẻ có nghĩa là bằng miệng, âm thanh (kể chuyện) , video (Hiển thị) , shadowing

(Tay trên) .
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