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Viden ?

Spørgsmål stillet = Spørgsmål besvaret
af Law Giver Manifest

Livslang, søg, få og anvend viden!
Hjernen har brug for at træne for at fortsætte med at fungere. De bedste
øvelser er at søge, få, anvende viden og dens kontinuitet. 1 Gud ønsker, at
hver person søger, vinder, anvender, videregiver viden fra undfangelse til
kremering.Videnkontinuitet er enhver art udødelighed.

Søger viden starter med gratis uddannelse (Lær og undervis).

Efterfulgt af lærlinguddannelse. Efter behov efterfulgt af
videreuddannelse. Al uddannelse er offentlig. Privat uddannelse slutter!

Provinsregeringen tilbyder 'Gratis uddannelse' fra ufødte til
inklusive seniorer. Ikke-uddannelse understøttes ikke, lukket.
Uddannelse (gratis, offentlig) leveres af en provins og Shire.
SmeC ''Shire medicinsk uddannelse Complex '.

PHeC 'Provincial Hospital Education Complex '.
PDEc 'Provincial Defense Emergency center '.
CE 'Community Emergency service '

Uddannelse er et samarbejde mellem forældre, undervisere og læger.
Det involverer gratis uddannelse, gratis sundhed og lærlingeuddannelser. Nej,
hjemmearbejde! Nej, ikke-statslig uddannelse! Nej, universiteter!

Lærling, når der er en åbning, fremmet af erhvervserfaring,
anciennitet. Yderligere undersøgelse efter kvalifikation. Når der er en
åbning, fremmet af erhvervserfaring, anciennitet....
1St. Lær, når du forstår, start undervisningen. I gratis uddannelse lærer hurtige
elever langsomme elever. På arbejdspladsen træner den erfarne arbejdstager
nye. Derhjemme underviser bedsteforældre børn, børnebørn. Forældre
underviser børn.

At søge viden betyder at stille spørgsmål. At få viden betyder at få
svar. Anvendelse af viden betyder at bruge svar på idéer og derefter
tage handling.Kontinuitet betyder at videregive al akkumuleret viden
til den næste generation.
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Hvordan at stille spørgsmålstegn ved ?

1St. et spørgsmål formuleres (vigtigt at modtage et nyttigt svar)
2nd hvem skal spørge 'Søge' nogen med de rigtige kvalifikationer (der kan være
behov for at spørge mere end 1 person)

3rd tak til den person, der svarede (god social dygtighed)
4th 'Gevinst' et acceptabelt svar (der er muligvis ikke noget acceptabelt svar)

5th Skriv eller lyd, visuelt optag svar (s)
6th 'Ansøge' hvad du 'lære' (svar)
7th Brug din nye viden til at 'underviser' andre (Videnkontinuitet)
Hvad at stille spørgsmålstegn ved ?

Alt (intelligent, søger og får viden)
Hvornår at stille spørgsmålstegn ved ?

Nu (intelligent, god social dygtighed)
Hvorfor at stille spørgsmålstegn ved ?

Der opstår et behov for at stille spørgsmål (nysgerrighed, skal vide, samtale)

Ideer er begyndelsen på fremtiden.
Idéer gør det muligt at følge med i evolutionære
ændringer. Ideer er de mest kreative og produktive
af al intellektuel ejendomsaktivitet. Idéer bevares
gennem videnkontinuitet.
Lad ikke ideer blive glemt eller tabt.

Skriv dem ned.

Gem, sorter, arkiv og besøg dem igen!

Hver dag bliver mange ideer tænkt over og hurtigt glemt eller tabt.
Årsagen til, at de ikke blev bevaret, optaget eller nedskrevet. De
bedste er tabt!
Hukommelse er upålidelig, når det kommer til at bevare og pleje nye ideer.
Bær en notesbog (planlægger) eller optager med dig. Når en idé udvikler sig,
skal du bevare den.Ugentligt arkiv dine ideer!
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Plagier for at bygge videre på og fremme nye ideer. Hvorfor omskrive noget,
der er velskrevet. Brug det snarere! Udvid det.Evolution skrider frem ved at
bygge videre på eksisterende og derefter skabe nyt. Gør det samme.En idé
slutter. Bjærg alt, hvad der kan genbruges for at fremme nye ideer!
Gennemgå dine ideer. Når du gennemgår dine ideer (hver 4. uge). Nogle har
ingen værdi. De er ikke værd at hænge på. Kassér dem. Nogle ideer synes
nyttige nu eller på et senere tidspunkt. Behold disse, arkiv dem: 'Active 'eller'
Later '. Efter gennemgang, arkivering skal du tage filen 'Aktiv'.

Vælg en idé! Lad denne idé vokse. Tænk over det. Bind ideen til relaterede
ideer.Støt din idé med forskning, prøv at finde noget, der ligner eller er
kompatibelt med denne idé. Undersøg internet, arkiver, biblioteker ... brug
spørgeskemaer. Undersøg alle vinkler og muligheder.

Du tror, din idé er klar til at blive anvendt. Gør det. Prøv at få feedback,
så ideen kan finjusteres.Denne idé er aktiv, vælg den næste, ....

Fremtidssikre ideer gennem videnkontinuitet.
Sikre videnkontinuitet ved at holde dine idéfiler
opdaterede. Desuden nævnes i din 'Vilje', hvor de
kan findes.

Videnkontinuitet
Videnkontinuitet skaber en persons viden (intellektuel ejendom)
udødelig. Hver enkelt person fra 14 år registrerer deres
livserfaringer (både positiv og foruroligende). Familiens fangst,
bevarelse og pleje af deres intellektuelle ejendomsarv.
En persons viden deles med familien (forældre, bedsteforældre),
fællesskab. Deling er mundtlig, lyd (historiefortælling), video (viser),
skygger (praktisk erfaring).
Organisationer fanger, bevarer og genbruger deres medarbejdere, 'I.P'.
Fællesskabet bruger deres borgere intellektuel ejendom til gavn for alle.

Provinsregeringen holder arkiver.

Når en medarbejder efterlader store mængder IP er det ikke risiko. For at
modvirke denne hjerneregn er det afgørende, at medarbejderens
intellektuelle ejendom bevares. Det er vigtigt at fange, bevare denne viden,
før medarbejderen forlader.Optagelse betyder lyd (historiefortælling), video
(viser), skygger (arbejde sammen)!

Bemærk ! Al intellektuel ejendom er Shire (fællesskab) ejet! Der er ingen
ophavsret, intet patent! At hævde ophavsret er at stjæle fra Shire!
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Må gøre :
Søg viden: spørg, vær eventyr, vær nysgerrig, lyt, observer, søg, læs,
se, ..
Få viden: forstå, eksperimentere, forstå, lære, gentage,
teoretisere, plagiere, forstå, ..
Anvend viden: rådgive, gøre, guide, instruere, mentor, vise, undervise

Bevar viden: historiefortælling, visning, hånd på, ..
Kræv gratis offentlig uddannelse fra vugge til kremering.
Det er din 1 Gud givet ret! Ikke-statslig uddannelse er lukket.
Intellektuel ejendom ejes af samfundet (Shire)! At hævde
ophavsret, patent for fortjeneste stjæler fra samfundet, FRK R6.
Universets værgemål støtter ikke universiteter.
Sig nej til korrupt, elitistisk universitet. Depotforælder starter som
lærling. Efter arbejdserfaring foretager yderligere undersøgelse.
Bliv forfremmet af anciennitet. Mere erhvervserfaring mere
yderligere undersøgelse, mere forfremmelse af..

Fejre

06.1.7. Uddannelsesdag(NAtm)
ved en samling nær dig!
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