Qa = Qa Prawodawcy Oczywisty

Pytanie zadawane = pytanie odpowiedział Prawodawcy Manifest

Wszystkie rozwiązania mają być dla zysku i bez przemocy!
Przesłuchania i uzyskanie odpowiedzi jest częścią procesu podejmowania decyzji przez ludzi.

Nie sądzę, zakładają lub nadzieja. Pytanie, uzyskać odpowiedzi, filtr i dostęp odpowiedź (E) ,

Pytanie zadawane część = pytanie odpowiedź CG „uczyć się i nauczać”.
Przesłuchania i uzyskanie odpowiedzi jest częścią nauki. Nadanie użytecznych odpowiedzi jest
nauczanie.
Pytanie i uzyskać odpowiedzi jest częścią CG „Szukajcie, zdobyć i zastosować wiedzę”. Pytanie (szukać) ,
Uzyskać odpowiedzi (zdobyć) Podać odpowiedź (zastosować) ,

Konserwowanie odpowiedź jest CG „ciągłość wiedzy”.

Jak na pytanie?
1 st Pytanie jest sformułowany (Ważne, tak aby otrzymać użytecznej odpowiedzi)
2 nd do kogo się zwrócić " Szukać' ktoś z odpowiednimi kwalifikacjami (Może istnieć konieczność
zadawania więcej niż 1 osoba)
3 r & D Dziękuję osobie, która odebrała (Dobre kompetencje społeczne)

4 th " Zdobyć' akceptowalną odpowiedź (Czasami nie do zaakceptowania odpowiedź)

5 th Napisz lub dźwiękowy, wizualny zapis odpowiedź (E)

6 th " Zastosować' co ty ' uczyć się' ( odpowiedź)

7 th Użyj nowej wiedzy " uczyć' inni (Dobre kompetencje społeczne)
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Co do pytania?
Wszystko (Inteligentny, dobre kompetencje społeczne)

Dlaczego na pytanie?
Potrzeba (Ciekawość, musi wiedzieć, co rozmowa) Powstaje do zadawania pytań

Gdy na pytanie?
Teraz (Inteligentny, dobre kompetencje społeczne)

1GOD czeka tutaj od ciebie!
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PYTANIE -Modlitwa
Drogi 1 GOD , Twórca najpiękniejszej Universe I dążyć do kwestionowania
wszystkiego, co wymaga pytający może muszę Pomoc i wskazówki
znaleźć odpowiedź Będę zachęcać innych do zadawania pytań i
poszukiwania odpowiedzi Dziękuję za pytania i odpowiada na najbardziej
pokorny wiernego opiekuna (1 depozytariusza st nazwa) dla chwały 1 GOD &
Dobro Ludzkości

Modlitwa jest używany za każdym razem, gdy poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stosownej!

Koniec
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