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Media

HULPMIDDELEN

IDEAS! ! ! ! ! ! ! . .
ideeën Zijn het begin van de Toekomst.
Ideeën maken het mogelijk om gelijke tred te houden met de veranderingen.

Ideeën zijn de meest productieve van alle intellectuele
eigendomsrechten activiteit. Ideeën moet doorlopen worden bewaard,
Kennis Continuïteit.
Laat je niet Ideeën worden vergeten of verloren. Schrijf het op.
Opslaan, sorteren, file & welness

Elke dag veel ideeën worden gedacht off en snel vergeten of verloren. De reden
hiervoor is dat ze niet werden bewaard, opgenomen of opgeschreven. De beste
verloren!
Het geheugen is onbetrouwbaar als het gaat om het behoud & nurtering nieuwe ideeën. Draag een
notebook (Planner) of recorder met u en wanneer een idee ontwikkelt te behouden. Wekelijks
bestand uw ideeën!

Controleer uw ideeën. Als u aan uw ideeën (Elke 4 weken is goed) . Sommigen zullen geen
waarde hebben, zijn het niet waard opknoping aan. Gooi hen.

Enkele ideeën lijken nu of op een later tijdstip nuttig. Houd deze & file hen: Actief, of Later. Na
het bekijken & klassement neemt u de 'Active' bestand.

Kies een idee! Maak nu dit idee te laten groeien. Denk er over na. Bind het idee om
verwante ideeën. Research, proberen er iets verwant of compatibel zijn met dit idee te
vinden. Onderzoek alle hoeken en mogelijkheden.

Als je denkt dat je idee is klaar om te worden toegepast. Doen.
Probeer om feedback te krijgen, zodat het idee boete kan worden afgestemd.

Future proof ideeën door middel van Knowledge Continuity. Zorg voor Kennis Continuïteit
door het houden van uw ideeën bestanden bijgewerkt.
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In uw 'Will' te noemen waar ze kunnen worden gevonden.
Steun uw ideeën met Research. Onderzoek Internet, archieven, bibliotheken ... In sommige
gevallen is het gebruik van vragenlijsten.

Vraag = vraag beantwoord
Het vragen & antwoorden krijgen is een onderdeel van de menselijke besluitvorming.

Niet raden, veronderstellen of hoop. Vraag antwoorden te krijgen, filter & toegang antwoord (S) .

Hoe te ondervragen?
1 st De vraag is geformuleerd (Belangrijk om zo een bruikbare ontvangen
antwoord)

2 nd die om te vragen ' Zoeken' iemand met de juiste kwalificaties (er
misschien een moeten meer dan 1 persoon te vragen)

3 rd Bedank de persoon die beantwoord (Goede sociale vaardigheden)

4 th ' Krijgen' een aanvaardbaar antwoord (Soms is er geen acceptabel
antwoord)

5 th Schrijf of audio-visuele registratie antwoord (S)
6 th ' Van toepassing zijn' wat jij ' leren' ( antwoord)
7 th Gebruik je nieuwe kennis toe ' onderwijzen' anderen (Goede sociale vaardigheden)

Wat te ondervragen?
Alles (Intelligent, goede sociale vaardigheden)

Waarom vraag?
Een behoefte (Nieuwsgierigheid, moet weten, waardoor gesprek) ontstaat om vragen te stellen

Wanneer de vraag?
Nu (Intelligent, goede sociale vaardigheden)

plagiëren
Plagiaat te bouwen op en vooruit nieuwe ideeën. Waarom herschrijven iets dat goed is geschreven. In plaats
van het gebruiken en uit te breiden op het. Evolution bouwen op bestaande en vervolgens het creëren van
nieuwe. Media moeten hetzelfde doen.
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Herschrijven is tijd verspillen en niet in het beste belang van een verruiming van de geest. Een goed stuk
van het schrijven mag niet worden gekoesterd worden verminkt door herschrijven. Het lezen van een goed
stuk van het schrijven stimuleert de geest om iemands intellect te tillen aan de hoge standaard van het
origineel. Het stoppen van dit denken te concentreren op het herschrijven is middelmatig tijd verspillen.

SCHRIJVEN
Schrijven maakt ons beschaafd het helpt ons om te communiceren met anderen. Schrijven maakt het
mogelijk om commentaar te leveren, fantasy & rapport.

Schrijven is onderdeel van Kennis Continuity.
Schrijven begint met een overzicht. Een lijst van de punten die u wilt maken in volgorde
van belangrijkheid. Bedek elk punt volledig. Geen zomerse is nodig wanneer het
materiaal is duidelijk en informatief.

Dan beslissen wat meer onderzoek nodig is. Laat
de contouren te groeien in je geest. Rewrite
omtrek.
U bent klaar om te maken!
De leiding zou moeten zijn? Stijl. Het zal vitale informatie over wat er na, in de kortste en
eenvoudigste manier over te brengen. Een lead nodig heeft om de lezer te overtuigen om
verder te lezen.
Het hoofddeel (verhaal) presenteert anekdotes, feiten, meningen, fictie. Meningen
moet actief en persoonlijk zijn. Presention moet interessant aan te moedigen om op
te lezen tot het einde te zijn.
De afgewerkte oorspronkelijke behoeften te bewerken (Niet wijzigen tijdens het schrijven, is het
verstoort uw schrijven flow) . Niet meteen bewerken. Blijven slapen en wanneer ververst, te bewerken (Volgende
dag of later) . Editing is nodig voor het herschrijven. Editing kijkt naar lood, leesbaarheid, grammatica,
interpunctie, wordage, nauwkeurigheid en doorstroming van het verhaal.

Voeg kunstwerk, werden tekeningen, foto's en graphics nodig. Editing &
herschrijven moet worden gedaan minstens 3 keer met een slaap over (Volgende
dag of later) tussenin.
Klaar bent met bewerken. Rennen: spellingcontrole en grammaticacontrole. Voeg final: kleur,
foto's en audio nodig waren. Maak uw werk
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'Copyright gratis' en vervolgens te publiceren.

SPEECHCRAFT
Neem de tijd om het onderwerp goed kennen, van uw betoog. Organiseer
uw presentatie, zodat het logisch stroomt van perceel tot perceel. Oefen
toespraak.
In je geest te beslissen wat de toespraak is bedoeld om te bereiken. Een technisch speech is educatief,
informeert, instrueert, presenteert: nieuwe producten, diensten en technologie. Het is feitelijk, nauwkeurig, ... Een
emotionele speech geeft de persoonlijke visie van de luidspreker. Deze toespraak presenteert argumenten en
geeft vooringenomen meningen. Dus als proberen om het publiek in te stemmen en ondersteunen van de
luidspreker te overtuigen.

Notitie ! Op zoek naar een gevarieerd meningen van het publiek maakt het tot een debat.

Je hebt beslist over het type van meningsuiting. U hebt uw onderzoek afgerond. Nu beslissen
over de belangrijkste punten en mindere punten die u wilt presenteren. Noteer de belangrijkste
punten als een aparte paragraaf voor elk. Uitweiden over deze punten met uw
onderzoeksmateriaal.

Lees de alinea's, beslissen in welke volgorde te presenteren. Select
aids, scherm, audio, video, dieren, mensen
... Lees de alinea's, maken kleine notaties die rekwisieten u van plan bent
om te gebruiken in elk.
Lees de alinea's met behulp van hulpmiddelen. Time & Evalueer presentatie.
Breng de gewenste wijzigingen. Nadat er wijzigingen houden een andere presentatie.

Herhaal dit tot je tevreden bent met uw presentatie.
Speech is te lang: verkorten punten, verkleinen hoofdpunten, aids te verminderen ... Speech is te kort: add
mindere punten, toe te voegen rekwisieten ...
Spraak is te saai: voeg een beetje humor, aids toe te voegen ...

Spreek clerly, niet snel, geen mompelen met de nodige pauzes.
U tevreden bent met uw toespraak. Nu repeteren de toespraak zo vaak als je kunt. Indien mogelijk
krijgen een second opinion van uw presentatie. Repeteren, repeteren ..

Het publiek is er klaar voor. Je bent klaar. Je ziet er netjes, met een opgeruimd humeur, grote glimlach
knipperen uw tanden. Op de lessenaar Infront van u is uw tablet met de afbeelding in het vet de
belangrijkste punten en hulp notities.
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Er wordt ook gefilterd gekoeld water.
U verwelkomt het publiek. Geniet van een drankje van water. Begin uw presentatie.

Aan het einde van de toespraak niet te bedanken het publiek. Nederig aanvaarden hun
applaus. Gefeliciteerd!

VERTELLER
Een Na rrat of isa cha r ac of ter vo i ce t ha
ttellsast of y. De Na rrat of de te RMI ne st hij
pr es ent ati op 's po int ofvi ew.
De na rrati ve po int ofvi ew ist hij vi ewpo int of
pos iti op f rom wh i ch t hij na rrat of spreekt.
Voor meer zie 'Speech Craft'.

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

Prayer media
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe zal ik nauwkeurig te
melden zonder angst of gunst Onderzoek moedig corruptie en misdaad
Endeavour te volharden het vinden van de 'Truth' Show betrekking tot
verdriet en lijden in de gemeenschap Houd het publiek op de hoogte van
het goede, slecht, gelukkig en triest voor de Glory of 1 GOD & de Goede van
de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt voor elke media opdracht!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Vrije Toespraak met morele bedwingen !!!
Einde.
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