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Tietoa?

Kysytty = Kysymys vastasi

tekijä Law Giver Manifest

Elinikäinen, etsi, hanki ja käytä tietoa!
Aivot tarvitsevat harjoittelua pysyäkseen toiminnassa. Parhaat harjoitukset ovat
tiedon etsiminen, hankkiminen, soveltaminen ja sen jatkuvuus. 1 Jumala haluaa,
että jokainen etsii, saavuttaa, soveltaa ja siirtää tietoa hedelmöityksestä
polttamiseen.Tiedon jatkuvuus on jokaisen lajin kuolemattomuus.

Tiedon etsiminen alkaa ilmaisella koulutuksella (Opi ja opeta).
Sen jälkeen oppisopimuskoulutus. Tarvittaessa jatko -opiskelu.
Kaikki koulutus on julkista. Yksityisopetus päättyy!
Maakuntahallitus tarjoaa ilmaista koulutusta syntymättömästä vanhukseen
mukaan lukien. Valtiosta riippumatonta koulutusta ei tueta, suljettu.

Koulutus (ilmainen, julkinen) Province and Shire tarjoaa.
SmeC ''Shiren lääketieteellinen koulutuskompleksi ”.

PHeC 'Provincial Hospital Hospital Complex ''.
PDEc 'Maakunnan puolustuksen hätäkeskus '.
CE ''Yhteisön hätäpalvelu '

Koulutus on vanhempien, opettajien ja lääkäreiden yhteistyötä.

Se sisältää ilmaisen koulutuksen, ilmaisen terveyden ja
oppisopimuskoulutuksen. Ei läksyjä! Ei, valtiollinen koulutus! Ei, yliopistot!

Oppisopimuskoulutus, kun on työkokemuksen ja vanhemmuuden
edistämä avaus. Jatka opintoja pätevyyden jälkeen. Kun on avaus,
jota edistää työkokemus, vanhemmuus....
1st Opi, kun ymmärrät, aloita opettaminen. Ilmaisessa koulutuksessa nopeat
oppijat opettavat hitaita oppijoita. Työssä kokenut työntekijä kouluttaa uusia
tulokkaita. Kotona isovanhemmat opettavat lapsia, lapsenlapsia. Vanhemmat
opettavat lapsia.
Tiedon etsiminen tarkoittaa kysymysten esittämistä. Tietojen hankkiminen tarkoittaa
vastausten saamista. Tietojen soveltaminen tarkoittaa vastausten käyttämistä ideoiden
saamiseksi ja sitten toimien toteuttamiseksi.Jatkuvuus tarkoittaa kaiken kertyneen
tiedon siirtämistä seuraavalle sukupolvelle.
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Miten kyseenalaistaa ?
1st kysymys muotoillaan (tärkeää saada hyödyllinen vastaus)
2nd keneltä kysyä 'Hae ' joku, jolla on oikea pätevyys (voi olla tarpeen
kysyä useammalta kuin 1 henkilöltä)
3rd kiitos vastanneelle henkilölle (hyvä sosiaalinen taito)
4th 'Saada' hyväksyttävä vastaus (ei välttämättä ole hyväksyttävää vastausta)
5th Kirjoita tai ääni, visuaalinen tallenne vastaus (s)

6th 'Käytä' mitä sinä 'oppia' (vastaus)

7th Käytä uutta tietämystäsiopettaa' muut (Tiedon jatkuvuus)

Mitä kyseenalaistaa ?
Kaikki (älykäs, etsii ja hankkii tietoa)

Kun kyseenalaistaa ?
Nyt (älykäs, hyvä sosiaalinen taito)

Miksi kyseenalaistaa ?
Tarve esittää kysymyksiä (uteliaisuus, täytyy tietää, keskustelu)

Ideoita ovat tulevaisuuden alku.
Ideat mahdollistavat evoluution muutosten
pysymisen. Ideat ovat kaikkein luovimpia ja
tuottavimpia kaikista immateriaalioikeuksista. Ideat
säilyvät tiedon jatkuvuuden kautta.
Älä anna ideoiden unohtua tai kadota.

Kirjoita ne ylös.

Tallenna, lajittele, arkistoi ja käy uudelleen!

Joka päivä paljon ideoita harkitaan ja unohdetaan tai menetetään nopeasti.
Syy siihen, ettei niitä säilytetty, tallennettu tai kirjoitettu muistiin. Parhaat
menetetään!

Muisti on epäluotettava uusien ideoiden säilyttämisessä ja vaalimisessa. Ota
muistikirja mukaan (suunnittelija) tai tallennin kanssasi. Kun idea kehittyy,
säilytä se.Viikoittain arkistoida ideasi!
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Plagioi uusien ideoiden rakentamiseksi ja edistämiseksi. Miksi kirjoittaa
uudelleen jotain hyvin kirjoitettua. Käytä mieluummin! Laajenna sitä.
Evoluutio etenee rakentamalla olemassa olevia ja luomalla uusia. Tee sama.
Idea päättyy. Pelasta kaikki, mikä voidaan kierrättää uusien ideoiden
edistämiseksi!
Tarkista ideasi. Kun tarkastelet ideoitasi (4 viikon välein). Joillakin ei ole arvoa.
Niihin ei kannata roikkua. Hävitä ne. Jotkut ideat näyttävät hyödyllisiltä nyt tai
myöhemmin. Säilytä nämä, arkistoi ne: 'Active 'tai' Myöhemmin '. Kun olet
tarkistanut, arkistoinut, ota aktiivinen tiedosto.
Valitse idea! Anna tämän idean kasvaa. Ajattele sitä. Sido idea toisiinsa liittyviin
ideoihin.Tue ajatuksesi tutkimuksella, yritä löytää jotain samanlaista tai
yhteensopivaa tämän ajatuksen kanssa. Tutki Internetiä, arkistoja, kirjastoja ...
käytä kyselylomakkeita. Tutki kaikkia kulmia ja mahdollisuuksia.
Luulet, että ideasi on valmis käytettäväksi. Tee niin. Yritä saada palautetta, jotta
idea voidaan hienosäätää.Tämä idea on aktiivinen, valitse seuraava ....

Tulevia todisteideoita tiedon jatkuvuuden kautta.
Varmista tiedon jatkuvuus pitämällä
ideatiedostosi ajan tasalla. Mainitse lisäksi
testamentissasi, mistä ne löytyvät.

Tiedon jatkuvuus
Tiedon jatkuvuus tekee yksilön tiedosta (henkinen omaisuus)
kuolematon. Jokainen yli 14 -vuotias pitää kirjaa
elämänkokemuksistaan (sekä positiivista että ahdistavaa). Perhe
vangitsee, säilyttää ja vaalia henkistä omaisuuttaan.
Ihmisen tieto jaetaan perheen kanssa (vanhemmat, isovanhemmat), Yhteisö.
Jakaminen on suullista, ääntä (tarinankerronta), video (näytetään), varjostus
(käsi kädessä).
Organisaatiot sieppaavat, säilyttävät ja käyttävät uudelleen työntekijöitään, '' I.P
''. Yhteisö käyttää kansalaistensa henkistä omaisuutta kaikkien hyväksi.

Maakunnan hallitus pitää arkistoa.

Kun työntekijä jättää valtavan määrän teollis- ja tekijänoikeuksia, on riski.
Tämän aivosateen torjumiseksi on kriittistä, että työntekijän henkinen
omaisuus säilytetään. On tärkeää kaapata ja säilyttää tämä tieto ennen
työntekijän lähtöä.Tallennus tarkoittaa ääntä (tarinankerronta), video
(näytetään), varjostus (työskentele rinnalla)!
Huomautus ! Kaikki henkinen omaisuus on Shire (Yhteisö) omistettu! Ei ole
tekijänoikeutta tai patenttia! Tekijänoikeuden väittäminen on varastamista Shirelta!
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Pakko tehdä :
Hae tietoa: kysyä, olla seikkailuja, olla utelias, kuunnella, tarkkailla, tutkia,
lukea, katsella, ..

Hanki tietoa: ymmärtää, kokeilla, ymmärtää, oppia, toistaa,
teorioida, plagioida, ymmärtää, ..
Käytä tietoa: neuvoa, tehdä, ohjata, ohjata, ohjata, näyttää, opettaa

Säilytä tieto: tarinankerronta, näyttäminen, kädet, ..
Kysy vapaa hallituksen koulutus kehdosta polttohautaukseen.
Se on sinun 1 Jumala annettu oikein! Valtiosta riippumaton koulutus on suljettu.

Immateriaalioikeudet on yhteisön omistuksessa (Shire)! Tekijänoikeuden
väittäminen, patentti voittoa varten varastaa yhteisöltä, NEITI R6.

Universumin säilyttäjät eivät tue yliopistoja.

Sano ei korruptoituneelle, elitistiselle yliopistolle. Huoltaja
alkaa oppilaana. Työkokemuksen jälkeen jatko -opiskelu.
Hanki ylennystä ylempänä. Lisää työkokemusta,
lisätutkimuksia ja enemmän promootioita..

Juhlia

06.1.7. Koulutuspäivä(NAtm)
kokouksessa lähellä sinua!
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