Qa = Qa Batas-donor Manifest

Tanong nagtanong = Tanong sumagot sa pamamagitan ng Batas-donor Manifest

Lahat Solutions ay upang maging Non profit at Non marahas!
Pagtatanong at pagkuha ng mga sagot ay bahagi ng tao paggawa ng desisyon.
Huwag hulaan, ipinapalagay o pag-asa. Tanong, makakuha ng mga sagot, filter at pag-access sagot (S) .

Tanong nagtanong = Tanong sagot bahagi ng CG 'Alamin at Magturo'.
Pagtatanong at pagkuha ng mga sagot ay bahagi ng pag-aaral. Nagbibigay ng kapaki-pakinabang na mga
sagot ay nagtuturo.
Tanong at makakuha ng mga sagot ay bahagi ng CG 'Seek, Gain at Ilapat Knowledge'. tanong (Hanapin) , Makakuha
ng mga sagot (Makakuha) , Magbigay ng mga kasagutan (Apply) .

Pagpapanatili sa mga sagot ay CG 'Kaalaman pagpapatuloy'.

Paano sa tanong?
1 st ang tanong ay formulated (Mahalaga sa gayon ay upang makatanggap ng isang kapaki-pakinabang na
sagot)
2 nd kung sino ang magtanong ' Hanapin' isang tao na may tamang kwalipikasyon (Maaaring mayroong isang
pangangailangan upang humingi ng higit sa 1 tao)

3 rd Salamat sa tao na sumagot (Magandang panlipunang kasanayan)
4 th ' makakuha ' isang katanggap-tanggap na sagot (Kung minsan ay walang katanggap-tanggap na sagot)

5 th Isulat o audio, visual record sagot (S)
6 th ' Ilapat ' kung ano ang iyong matuto ' ( Ang sagot)
7 th Gamitin ang iyong mga bagong kaalaman sa ' turo' mga iba (Magandang panlipunang kasanayan)
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Ano ang tanong?
lahat ng bagay (Matalino, mahusay na panlipunang kasanayan)

Bakit sa tanong?
Isang pangangailangan (Pag-usisa, dapat alam, paggawa ng pag-uusap) arises upang magtanong

Kapag sa tanong?
ngayon (Matalino, mahusay na panlipunang kasanayan)

1GOD ay naghihintay na dito mula sa IYO!

ÿÿ
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TANONG -Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe pagsikapan kong tanong
lahat ng bagay na pangangailangan ng pagtatanong ay maaaring kailangan ko Tulong at
Guidance paghahanap ng kasagutan ang aking hikayatin ang iba upang magtanong at humingi
ng mga sagot Salamat sa iyo para sa mga katanungan at sagot sa iyong mga pinaka-abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan) Para sa Glory of 1 NG DIYOS & ang
Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin ay ginagamit sa bawat oras na ikaw ay naghahanap ng isang sagot sa isang may kinalaman
na tanong!

katapusan
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