
  8. Lembar Lintas  （cara １）  Instruksi 

 Ada dua cara untuk menyeberang. Pilih orang yang dapat dengan mudah diperoleh kesadaran. 

Tidak peduli digunakan sebagai kompromi. Kami merekomendasikan Metode 1 untuk pemula. 

① Lembar ini digunakan sebagai jumlah yang diperlukan lembar copy. 

Pola cluster lembar ekstraksi pola, yang mewakili sisi arti merasa, permukaan sisi rasa 

merasa, Anda dapat memotong sejumlah halus. Dengan sudah menggabungkan sisi potong oleh 

(melintasi) untuk dipertimbangkan, masih, dan memotong sisi yang tidak muncul. Di sini, 

saya menggunakan kedua penalaran logis dan merasa rasa respon. 

② Dan pola paruh pertama lembar untuk menyeberang, pola paruh kedua porsi sheet yang akan 

menyeberang, dan membuat kalimat dalam kombinasi tanpa mempertimbangkan makna. Kami 

menyebutnya pola lintas ini. Mengingat salib pola rasa merasa, dan kemudian bertanya pada 

diri sendiri apakah atau tidak benar. Jika Anda menerapkannya akan menulis alasannya. 

Jika Anda berlaku jika dimodifikasi untuk memperbaiki hal ini, menulis alasannya. Bahkan 

jika Anda tidak berlaku, menulis alasannya. Atau, kami menemukan pola baru sementara bebas 

menulis untuk datang ke pikiran. Akhirnya, akan menentukan sejauh mana pola baru berlaku 

untuk arti merasa. Penentuan, "juga benar" adalah "◎", "benar" ditentukan, seperti "○", 

"tidak duduk dengan baik ini" adalah "△", meninggalkan bekas. 

 

 

  8. Lembar Lintas （cara ２）   Instruksi 

 

① Lembar ini digunakan sebagai jumlah yang diperlukan lembar copy. 

Lembar ekstraksi pola pola cluster, mewakili sisi rasa merasa, tetapi sisi rasa merasa, 

Anda dapat memotong sejumlah halus. Dengan sudah menggabungkan sisi potong oleh 

(melintasi) untuk dipertimbangkan, masih, dan memotong sisi yang tidak muncul. Di sini, 

saya menggunakan kedua penalaran logis dan merasa rasa respon. 

② Kami ingin sudut pandang salib pola paruh pertama. Dari sudut pandang berpotongan lembar, 

mempertimbangkan lembar yang akan menyeberang, dan kemudian bertanya pada diri sendiri 

apakah tidak akan diperhatikan. Jika pemberitahuan tersebut mengapung datang, saya akan 

menuliskannya. Dan kita hipotesis bahwa secara logis disimpulkan, ada juga cara berpikir 

apakah atau tidak itu adalah benar. Atau, kami menemukan pola baru sementara bebas menulis 

untuk datang ke pikiran. Akhirnya, akan menentukan sejauh mana pola baru berlaku untuk 

arti merasa. Penentuan, "juga benar" adalah "◎", "benar" ditentukan, seperti "○", "tidak 

duduk dengan baik ini" adalah "△", meninggalkan bekas. 

 


