Qa = Qa Yasagetirici Manifest

= Soru sorulan soru yasagetirici Manifest tarafından cevap

Tüm Çözümler Sigara kar ve Non sert olmak vardır!
Sorgulayan ve cevapları alma insan karar verme parçasıdır.
Tahmin etme, farz veya umudu. Soru, cevap, filtre ve erişim cevap almak (S) .

Soru CG = Soru cevap bölümü 'Öğren ve öğretin' istedi.
Sorgulayan ve cevapları alma öğrenmenin bir parçasıdır. kullanışlı cevapları verilmesi öğretim
olduğunu.

Soru ve cevaplar olsun CG parçasıdır 'Gain Seek ve Bilgi uygula'. Soru (aramak) , Cevap
almak (kazanç) , Cevap vermek (uygulamak) .
cevaplar korunması CG'nin 'Bilgi süreklilik' dir.

Nasıl sorgulamak?
1 st sorusu formüle edilmiştir (Önemli yararlı bir cevap alacak şekilde)
2 nd 'Kim sormak Aramak' Doğru vasıflara sahip birinin (1'den fazla kişiye sormak
ihtiyacı olabilir)
3 rd cevap kişiyi ederiz (İyi sosyal beceri)
4 inci ' Kazanç' kabul edilebilir bir cevap (Bazen kabul edilebilir bir cevap yoktur)

5 inci Yazın veya sesli, görsel kayıt cevap (S)
6 inci ' Uygulamak' ne ' 'öğrenmek ( Cevap)
7 inci Yeni öğrendiğiniz bilgileri için 'kullanın 'öğretmek diğerleri (İyi sosyal beceri)
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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)
1GOD SİZE burada bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

SORU -Prayer
Sayın 1 TANRI , En güzel Evren I Oluşturan Ben Yardım ve Rehberlik
ben soru sormak ve cevaplar sorularınız için teşekkür ederiz & Kişisel
en mütevazı sadık bekçi vasi cevaplar aramaya başkalarını teşvik
edeceklerdir cevabı bulma gerekebilir sorgulama ihtiyacı olan her şeyi
(1 soru için çaba st Görkemi ismi) 1 TANRI & İnsanlığın İyi

Namaz bir ilgili soruya cevap arıyorlar her zaman kullanılır!

Son
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