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Media

ALAT

IDE IDE ! ! ! ! ! ! ! . .
Ide ide Adalah awal dari Masa Depan.
Ide memungkinkan untuk mengikuti perubahan.
Ide adalah yang paling produktif dari semua aktivitas kekayaan
intelektual. Ide perlu dilestarikan melalui, Knowledge Continuity.

Jangan biarkan Situs dilupakan atau hilang. Tulislah.
Store, semacam, berkas & revisit

Setiap hari banyak ide diperkirakan off & cepat dilupakan atau hilang. Alasannya
adalah mereka tidak diawetkan, direkam atau ditulis. Yang terbaik hilang!
Memori tidak dapat diandalkan ketika datang untuk melestarikan & nurtering ide-ide baru. Membawa
notebook (perencana) atau perekam dengan Anda & ketika sebuah ide berkembang melestarikannya. File
Weekly ide-ide Anda!

Tinjau ide-ide Anda. Ketika Anda meninjau ide-ide Anda (Setiap 4 minggu yang baik) . Beberapa akan
memiliki nilai yang tidak layak dipertahankan. Membuang mereka.

Beberapa ide muncul berguna sekarang atau di kemudian hari. Jauhkan ini & file mereka: Aktif, atau Kemudian.
Setelah meninjau & pengajuan mengambil 'Aktif' file.

Memilih ide! Sekarang membuat ide ini tumbuh. Pikirkan tentang itu. Mengikat ide untuk ide-ide
terkait. Penelitian, mencoba untuk menemukan sesuatu yang mirip atau yang kompatibel dengan
ide ini. Selidiki semua sudut & kemungkinan.

Ketika Anda berpikir ide Anda siap untuk diterapkan. Melakukannya.
Cobalah untuk mendapatkan umpan balik sehingga ide dapat diatur dengan baik.

Masa Depan Situs bukti melalui Knowledge Continuity. Pastikan Pengetahuan
Continuity dengan menjaga file Teman Anda diperbarui.
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Dalam Anda 'akan' menyebutkan di mana mereka dapat ditemukan.

Dukungan Ide Anda dengan Research. Penelitian Internet, Arsip, perpustakaan ... Dalam
beberapa kasus menggunakan kuesioner.

Pertanyaan yang diajukan = pertanyaan menjawab
Mempertanyakan & mendapatkan jawaban merupakan bagian dari pengambilan keputusan manusia.
Jangan menebak, menganggap atau harapan. Pertanyaan, mendapatkan jawaban, penyaring & akses
jawabannya (S) .

Bagaimana mempertanyakan?

1 st pertanyaannya dirumuskan (Penting sehingga untuk menerima berguna
menjawab)

2 nd yang bertanya ' Mencari' seseorang dengan kualifikasi yang tepat (sana

mungkin perlu meminta lebih dari 1 orang)
3 rd Terima orang yang menjawab (Keterampilan sosial yang baik)
4 th ' Mendapatkan' jawaban yang bisa diterima (Kadang-kadang tidak ada diterima
menjawab)
5 th Menulis atau audio rekaman jawaban visual yang (S)
6 th ' Menerapkan' apa yang Anda belajar' ( menjawab)
7 th Gunakan pengetahuan baru Anda untuk ' mengajar' lain (Keterampilan sosial yang baik)

Apa yang mempertanyakan?
Segala sesuatu (Cerdas, keterampilan sosial yang baik)

Mengapa pertanyaan?
Sebuah kebutuhan (Rasa ingin tahu, harus tahu, membuat percakapan) muncul untuk mengajukan
pertanyaan

Ketika mempertanyakan?
Sekarang (Cerdas, keterampilan sosial yang baik)

MENJIPLAK TULISAN
Menjiplak untuk membangun & memajukan ide-ide baru. Mengapa menulis ulang sesuatu yang ditulis dengan
baik. Sebaliknya menggunakannya & memperluas di atasnya. Evolusi membangun pada yang ada & kemudian
menciptakan baru. Media harus melakukan hal yang sama.
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Menulis ulang adalah membuang-buang waktu & tidak dalam kepentingan terbaik dari memperluas pikiran. Sepotong
baik tulisan harus dihargai tidak dimutilasi dengan menulis ulang. Membaca sepotong baik tulisan
mendorong pikiran untuk mengangkat kecerdasan seseorang untuk standar yang tinggi dari aslinya.
Menghentikan pemikiran ini berkonsentrasi pada menulis ulang biasa-biasa saja membuang-buang waktu.

PENULISAN
Menulis membuat kita beradab itu membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menulis
memungkinkan untuk berkomentar, fantasi & laporan.

Menulis adalah bagian dari Pengetahuan Continuity.

Menulis dimulai dengan sebuah garis besar. Daftar poin yang ingin Anda buat dalam
urutan kepentingan. Menutupi setiap titik sepenuhnya. Tidak ada musim panas yang
dibutuhkan ketika bahan jelas & informatif.
Kemudian memutuskan apa yang dibutuhkan penelitian
lebih lanjut. Biarkan garis tumbuh dalam pikiran Anda. garis
Rewrite.

Anda siap untuk membuat!
memimpin harus? gaya. Ini akan menyampaikan informasi penting tentang apa yang berikut, di
jalan terpendek & sederhana. Sebuah memimpin perlu untuk membujuk pembaca untuk
melanjutkan membaca.

Bagian utama (cerita) menyajikan anekdot, fakta, opini, fiksi. Pendapat harus
aktif & pribadi. Penggelaran harus menarik mendorong untuk membaca sampai
akhir.
Kebutuhan asli selesai mengedit (Tidak mengedit saat menulis, itu mengganggu aliran
tulisan Anda) . Jangan mengedit langsung. Tidur lebih & ketika segar, mengedit (Hari
berikutnya atau lambat) . Editing diperlukan untuk menulis ulang. Editing melihat
memimpin, mudah dibaca, tata bahasa, tanda baca, wordage, akurasi & aliran cerita.
Menambahkan karya seni, gambar, gambar & grafik yang diperlukan. Editing &
menulis ulang harus dilakukan minimal 3 kali dengan tidur lebih (Hari berikutnya atau
lambat) diantara.
editing selesai. Menjalankan: spell check & cek tata bahasa. Tambah akhir: warna, gambar
& audio yang dibutuhkan. Membuat pekerjaan Anda
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'Hak cipta bebas' & kemudian mempublikasikannya.

SPEECHCRAFT
Luangkan waktu untuk mengenal topik dengan baik, bicara Anda. Mengatur
presentasi Anda sehingga mengalir secara logis dari rencana untuk petak. Berlatih
pidato.

Dalam pikiran Anda memutuskan apa pidato dimaksudkan untuk mencapai. Pidato teknis
pendidikan, menginformasikan, menginstruksikan, menyajikan: produk baru, layanan & teknologi.
Ini faktual, tepat, ... Pidato emotif menyajikan pandangan pribadi dari pembicara. Pidato ini
menyajikan argumen & memberikan pendapat bias. Sehingga mencoba membujuk penonton
untuk setuju & mendukung Speaker.

Catatan ! Mencari bervariasi pendapat dari penonton membuat perdebatan.

Anda telah memutuskan pada jenis pidato. Anda telah menyelesaikan penelitian Anda. Now
decide on the main points & lesser points that you want to present. Write down the main
points as a separate paragraph for each. Elaborate on these points using your research
material.

Read the paragraphs, decide in what order to present them. Select
aids, display, audio, video, animals, people
... Read the paragraphs, make small notations which props you
intend to use in each.

Read the paragraphs using aids. Time & Evaluate presentation.
Make changes as needed. After changes hold another presentation.
Repeat this until you are happy with your presentation.
Speech is too long: shorten paragraphs, reduce main points, reduce aids... Speech is
too short: add lesser points, add props...
Speech is too boring: add a bit of humor, add aids...
Speak clerly, not fast, no mumbling with appropriate pauses.
You are happy with your speech. Now rehearse the speech as often as you can. If
possible get a second opinion of your presentation. Rehearse, Rehearse..

The audience is ready. You are ready. You look neat, with a cheerful disposition, big
smile flashing your teeth. On the lectern infront of you is your tablet showing in bold
the main points & aid notes.
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There is also filtered chilled water.
You welcome the audience. Have a drink of water. Start your presentation.

At the end of the speech do not thank the audience. Accept humbly their applause. Congratulations!

NARRATOR
A Na r r a t or i s a cha r ac t e r or vo i ce t ha
t t e l l s a s t or y . Na rrat atau de te rmi ne st
ia pr es ent ati di 's po i nt ofvi ew.
The na rrati telah po i nt ofvi ew ist ia vi ewpo i nt
atau pos iti pada rom f wh i ch t dia na rrat atau
berbicara.
Untuk lebih lihat 'Pidato Craft'.

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy
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Media Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah aku akan
akurat melaporkan tanpa rasa takut atau mendukung Selidiki berani korupsi
& kejahatan Endeavour untuk bertahan menemukan 'Kebenaran' Tampilkan
terhadap berduka & menderita di masyarakat Jauhkan publik diberitahu
tentang baik, buruk, senang & sedih Untuk Glory of 1 ALLAH & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan sebelum setiap tugas media yang!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pidato GRATIS dengan menahan moral yang !!!
Akhir.
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