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E3 / 31 – 1.1
Оценка

Вашият съквартирант получава този email от чичо си ,който живее в другия край
на града. Той работи за голяма мултинационална компания не далеч от вас.
От: giles.french@bgt.co.uk
Изпратено на: 23/9/-- в 11:51:45 GMT
До: jimbo
Относно: нова работа???
Хей Джим,
Видях,че откриват това работно място тук и веднага си помислих за теб . Звучи
идеално. То е в отдела по маркетинг и продажби и ще включва и пътувания по
работа . Ето на кратко профил на работата. Кажи ми какво мислиш, и ако искаш
,мога да придвижа напред твоето има като направя препоръка. Това никога не
наранява никого, нали??
Асистент в маркетинг и продажби: трябва да има призната диплома по някоя бизнес
програма , плюс две години опит в продажбите и/или маркетинга . Добро ниво на
владеене на писмен френски език би било бонус и по възможност друг европейски език.
Трябва да има възможност да пътува ,главно до франция и Люксембург , въпреки че е
възможно и повече според опита. Изключителна необходима е чиста шофьорска книжка.
Обърнете се към
горепосочения адрес за формуляри за кандидатстване. Всички
кандидатури трябва да бъдат подадени до края на септември.
И така, какво мислиш? Аз смятам,че трябва да опиташ. Аз знам,че ти всъщност
нямаш бизнес диплома, но ти изкара две години в онова училище , нали? Някакъв
вид бизнес курс както ти ми каза. А и имаш опит. Не беше ли работил две години в
онази фирма ,продавайки органични продукти? Знаеш, че винаги е възможно да
започнеш на по-ниско ниво във фирма и след това да израстеш. Знам,че не е много
разпространено в наши дни, но със сигурност не е невъзможно. Всичко,което е
нужно да направиш е да им покажеш,че си способен и че заслужаваш да те
повишат. Спомням си,че ти говореше френски ,така ли е? Винаги можеш да си го
оправиш във вечерно училище, все пак. Също така беше учил и испански, мисля.
Аз наистина мисля,че трябва да кандидатстваш . Ако решиш да го направиш, аз
определено ще ти подам ръка за формуляра за кандидатстване . Аз знам какво
точно търсят те и мога да ти помогна за писмото и CV-то. Просто ме уведоми
възможно най-скоро. Както можеш да видиш , всичко трябва да бъде подадено до
края на месеца.
Всичко най-хубаво, и се надявам да получа отговор от теб възможно най-скоро.
Твой чичо Пийт.
Вашият приятел Джим е малко нерешителен. Той не е сигурен ,че има правилните
квалификации за да кандидатства за работата. Докато ви изказва нерешителността
си, дайте му увереност като основавате вашите отговори на email-а на чичо му.
ПРЕМИНЕТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА
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Джим: Хей, току що получих брилянтна възможност за нова работа. Чичо ми
изпрати този email, и казва,че откриват ново работно място в неговата компания.
Аз знам,че той наистина харесва работата си там, и че там се отнасят много добре
към служителите. Има само един проблем. Не мисля,че имаме необходимите
квалификации.
Вие: Ами, от това което чичо ти казва тук …
Джим: Да, но аз не завърших курса. А и в предложението за работа се казва,че
трябва да имам две години стаж . Аз не съм сигурен за моя. Не мисля,че имам
толкова.
Вие: Но според чичо ти…
Джим: Да, но не стигнах много далеч в онази компания.
Вие: Ами,
Джим: А виж тук, трябва да съм наистина добър с френскияи по възможност да
знам друг европейски език. Моят френски е ужасен – едва ли мога да кажа и дума.
Вие: Но…
Джим: И все пак, аз съм доста безнадежден при попълване на формуляри за
кандидатстване. Никога не знам какво да кажа Не знам как да напиша подходящо
писмо , а и трябва да се потрудя с моето CV.
Вие: Но какъв е проблема? Чичо ти…
Джим: Ами,ако ти мислиш,че наистина трябва да опитам , защо пък не? Нищо не
рискувам, нищо не губя, както казват.
Вие: Точно така мисля и аз!
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Джим: Хей, току що получих брилянтна възможност за нова работа. Чичо ми
изпрати този email, и казва,че откриват ново работно място в неговата компания.
Аз знам,че той наистина харесва работата си там, и че там се отнасят много добре
към служителите. Има само един проблем. Не мисля,че имаме необходимите
квалификации.
Вие: Ами, от това което чичо ти казва тук …Всичко трябва да е наред с бизнес
курса, който си карал . Той мисли,че това трябва да е достатъчно .
Джим: Да, но аз не завърших курса. А и в предложението за работа се казва,че
трябва да имам две години стаж . Аз не съм сигурен за моя. Не мисля,че имам
толкова
Вие: Но според чичо ти …трудовият стажа в компанията където си работил е
достатъчно добър. Било е м маркетинговия отдел.
Джим: Да, но не стигнах много далеч в онази компания.
Вие: Ами,, Чичо ти изглежда мисли ,че ти все пак можеш да израснеш в една
компания. Ако покажеш,че си добър в работата си , можеш да бъдеш повишен.
Джим: А виж тук, трябва да съм наистина добър с френския и по възможност да
знам друг европейски език. Моят френски е ужасен – едва ли мога да кажа и дума.
.
Вие: Но, работата изисква само писмен френски,а не говорим written. И все пак,
чичо ти предлага да опиташ и да го подобриш във вечерен курс .
Джим: И все пак, аз съм доста безнадежден при попълване на формуляри за
кандидатстване. Никога не знам какво да кажа Не знам как да напиша подходящо
писмо , а и трябва да се потрудя с моето CV.
Вие: Но какъв е проблема? Чичо ти… той ти предложи да ти помогне . Той каза
,че ще погледне писмото и CV-то ти защото той знае какво търсят те .
Джим: Ами, ако ти мислиш, че наистина трябва да опитам, защо пък не? Нищо не
рискувам, нищо не губя, както казват.
Вие: Точно така мисля и аз!
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Скъпа моя,
Не мога да ти кажа колко съжалявам. Моля те прости ми ! Наистина искам
да се върнеш. Ако се върнеш при мен, обещавам,че няма да близна и капка алкохол
отново. Разбирам колко съм бил глупав. Мислех,че мога да избягам чрез пиенето,но
сега знам,че просто е допринесло за моето нещастие. Нашето нещастие. Ще направя
всичко за да си пак при мен отново. Каквото и да е!
Как можах да си помисля,че онази другата ще ме направи щастлив? Как
можах да избягам с друга? Не знаех какво правя. Този път, ако ми дадеш шанс, Iще
ти бъда верен. Няма да погледна друга жена. обещавам, скъпа моя.
Разбирам също,че ставах зависим от тези игри на карти с моите приятели .
Може би се опитвах да избягам от нещастието – нещастието,което си създадох сам –
да те загубя. Това беше порочен кръг Колкото повече се опитвах да избягам , толкова
по-нещастен бях. Скъпа, ще се откажа от залагането и от алкохола и от малките
изневери.Давам ти честната си дума . Знаеш,че можеш да ми се довериш
Моля те да ми повярваш. Аз се промених ,ти го знаеш. IАз съм напълно друг
човек. Нуждая се от теб. Не мога да живея без теб. Моля те върни се при мен. Не ме
изоставяй сега . Трябва да ми вярваш! Не знам какво ще правя, ако откажеш
.JПросто кажи една дума и аз ще бъда там.
Моля те отговори ми скоро. Изкарай ме от нещастието.
Скъпа, обичам теб и само теб! Завинаги!
Любящ те твой
Пол

Вашата приятелка Клер получава това писмо от бившия си съпруг. Тя е нещастна
от как са се разделили, но се е заклела никога да не се връща при него отново. Тя показва
писмото на вас, най-добрата и приятелка, и ви моли за съвет. Прочетете писмото и кажете
на Клер как Пол се опитва да я убеди да се върне при него.
Клер:Виж това. Мислиш ли,че мога да му вярвам? Какво ми показва,че той наистина се е
променил?
Вие:
СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА
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Скъпа моя,
Не мога да ти кажа колко съжалявам. Моля те прости ми ! Наистина искам
да се върнеш. Ако се върнеш при мен, обещавам,че няма да близна и капка алкохол
отново. Разбирам колко съм бил глупав. Мислех,че мога да избягам чрез пиенето,но
сега знам,че просто е допринесло за моето нещастие. Нашето нещастие. Ще направя
всичко за да си пак при мен отново. Каквото и да е!
Как можах да си помисля,че онази другата ще ме направи щастлив? Как
можах да избягам с друга? Не знаех какво правя. Този път, ако ми дадеш шанс, Iще
ти бъда верен. Няма да погледна друга жена. обещавам, скъпа моя.
Разбирам също,че ставах зависим от тези игри на карти с моите приятели .
Може би се опитвах да избягам от нещастието – нещастието,което си създадох сам –
да те загубя. Това беше порочен кръг Колкото повече се опитвах да избягам , толкова
по-нещастен бях. Скъпа, ще се откажа от залагането и от алкохола и от малките
изневери.Давам ти честната си дума . Знаеш,че можеш да ми се довериш
Моля те да ми повярваш. Аз се промених ,ти го знаеш. IАз съм напълно друг
човек. Нуждая се от теб. Не мога да живея без теб. Моля те върни се при мен. Не ме
изоставяй сега . Трябва да ми вярваш! Не знам какво ще правя, ако откажеш
.JПросто кажи една дума и аз ще бъда там.
Моля те отговори ми скоро. Изкарай ме от нещастието.
Скъпа, обичам теб и само теб! Завинаги!
Любящ те твой
Пол

Вашата приятелка Клер получава това писмо от бившия си съпруг. Тя е нещастна
от как са се разделили, но се е заклела никога да не се връща при него отново. Тя показва
писмото на вас, най-добрата и приятелка, и ви моли за съвет. Прочетете писмото и кажете
на Клер как Пол се опитва да я убеди да се върне при него.
Клер:Виж това. Мислиш ли,че мога да му вярвам? Какво ми показва,че той наистина се е
променил?
Вие: Виж, Клер, той казва,че ще се откаже от всичко –казва,че ще спре да пие, ще се
откаже от залагането, и най-важното, обещава да не поглежда друга жена отново.
Продължава да повтаря “Вярвай ми.” Казва го поне три пъти. А и виж колко често
казва “обещавам.” Очевидно е,че иска да ме простиш. Той те умолява. Виж, той казва
“моля те” четири пъти. А и ти дава честна дума. Говори за доверие. А и те обича, и
винаги ще те обича . Е, и поне така казва …
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Тази петиция е сложена на предната врата на малък жилищен блок ,където вие
живеете. Срещате съсед,който я чете.

ДОСТАТЪЧНО!!!!!
Беше достатъчно! Време е да сложим край на самолетите над
главите ни! Не ви ли омръзна да ги чувате денем и нощем?
Защо трябва да се примиряваме с това? Целият този шум,
просто за едно малко летище? Защо трябва да го търпим?
Нашите деца дори не могат спокойно да учат. Целият урок
трябва спре заради шума.
Не трябва!! И няма да търпим! Присъединете се към нашето
дружество за борба с шума . Заедно можем. Индивидуално,
няма никаква надежда. Елате и се присъединете към
демонстрацията . Но първо, подпишете петицията. Колкото
повече подписи имаме , по-голямо ще бъде въздействието. Ако
съберем хиляда подписа, можем да отидем директно във
съвета . Те не могат да пренебрегнат хиляда човека! Ще
трябва да ни изслушат.
Подпишете сега, и се присъединете в битката. НЕ МОЖЕМ
ДА ЗАГУБИМ!!! С ваша помощ, ще спечелим битката.

Вие: Здравейте г-н Пател. Виждам,че четете петицията. Ще се подпишете ли?
Съседът: О неo, не можете да ме накарате да подпиша такива неща! Не
подписвам никаква петиция! Кажете ми защо трябва да го правя!
Вие: Защо не? Вижте,ако я прочетете внимателно…
Покажете на вашия съсед причините защо трябва да подпише петицията . Как
убеждават хората да се подпишат?

СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА
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Тази петиция е сложена на предната врата на малък жилищен блок ,където вие
живеете. Срещате съсед,който я чете.

ДОСТАТЪЧНО!!!!!
Беше достатъчно! Време е да сложим край на самолетите над
главите ни! Не ви ли омръзна да ги чувате денем и нощем?
Защо трябва да се примиряваме с това? Целият този шум,
просто за едно малко летище? Защо трябва да го търпим?
Нашите деца дори не могат спокойно да учат. Целият урок
трябва спре заради шума.
Не трябва!! И няма да търпим! Присъединете се към нашето
дружество за борба с шума . Заедно можем. Индивидуално,
няма никаква надежда. Елате и се присъединете към
демонстрацията . Но първо, подпишете петицията. Колкото
повече подписи имаме , по-голямо ще бъде въздействието. Ако
съберем хиляда подписа, можем да отидем директно във
съвета . Те не могат да пренебрегнат хиляда човека! Ще
трябва да ни изслушат.
Подпишете сега, и се присъединете в битката. НЕ МОЖЕМ
ДА ЗАГУБИМ!!! С ваша помощ, ще спечелим битката.

Вие: Здравейте г-н Пател. Виждам,че четете петицията. Ще се подпишете ли?
Съседът: О неo, не можете да ме накарате да подпиша такива неща! Не
подписвам никаква петиция! Кажете ми защо трябва да го правя!
Вие: Защо не? Вижте,ако я прочетете внимателно…Ще разберете,че е нужно
хората да се подпишат. Казват ,че само един човек не може да направи нищо . Но
ако успеят да съберат1000 подписа, те са сигурни ,че ще спечелят. Вижте как
започват: “Достатъчно!” Вярно е, че ни е достатъчно. На мен ми омръзна все пак. А
и продължават да казват,че толерираме шума. Защо трябва да го правим?очевидно
е,че човекът,който е написал това ,е нетърпелив да спре шума. Ако трябва да
спират уроците в училище, това е много сериозно. Вижте как се опитват да
привлекат вниманието ни . Използват почернен шрифт за важните думи. Аз съм
доста сигурна,че ако отидем в съвета няма да загубим. Това нищо ли не означава за
вас? За мен да. Ще се подпиша точно сега. Имате ли химикал, г-н Пател?
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Статия в популярно женско списание :
Всеки я следва! Диетата на Алгар.Изглежда,че ако спазвате това ,ще загубите
около1.8кг на седмица . Това е новата диета чудо. Няма да сбъркате. Просто
правете каквото ви се казва, яжте точно това,което ви казват, и ще бъдете
слаби и във форма за нула време.
Но ще бъдете ли? Колко точно безопасна и надеждна е тази диета ? Попитахме
д-р Джоан Уилкинс,известната диетоложка от Харлей стрийт , какво мисли тя
за диетата на Алгарt.
“Е, ако погледнете какво ви позволява тази диета да ядете, вие веднага
придобивате представа как ще се види на много хора. Особено на жените,които
са опитали всяка диета в книгата. На пръв поглед изглежда проста. Не ядете
нищо друго освен протеини . Колкото искате месо,риба ,яйца и млечни продукти ,.
И така със седмици вие ядете: месо, а много често това включва мазнина.
Позволено вие да ядете много малки количества плодове и зеленчуци. И никакви
въглехидрати . Никакъв хляб,никакви зърнени храниs, никаква захар. Това означава
,че получавате много малко диетични фибри, които са толкова добри за
храносмилането и в борбата със сърдечните заболявания .
“Идеята зад тази диета е, че протеина ви засища много бързо .Така че след като
изядете малко количество ,вие сте заситен.Но за съжаление това не продължава
дълго. Вие скоро се чувствате отново гладен . И понеже сте се отказали от някои
от вашите любими храни, Вие се захващате директно с тях за успокоение .
Когато излезете от диетата , рискувате дори да качите повече килограми.
“Липсата на фибри скоро води до запек и дискомфорт. А ние от известно време
знаем,че твърде много протеини са вредни за нас. Недостигът на плодове и
зеленчуци скоро ще доведе до сериозен недостиг на витамини и минерали .Никога
не е добра идея да се изключат определени видове храни .
“Много по-добре е да се спазва балансираното хранене с изобилие от плодове и
зеленчуци, зърнени храни като хляб (най-добре пълно зърнестt), макаронени
изделия или ориз, някакво месоt, риба,яйца (въпреки,че не е много добре да се
превишава употребата или ако имате висок холестерол ) и млечни продукти .
Винаги се е казвало,че разнообразието е вкуса на живота , а това се отнася и до
вашата диета .”
Ваша много добра приятелка е на тази диета от 2 седмици. Тя е много доволна от
себе си, защото вече е загубила 3кг. Тя казва,че добре и изобщо не чувства глад , а
и никога не е имала проблем с храносмилането .
Кажете и за тази статия. Кажете и как тя трябва да я убеди да опита нещо друго .
Джоузи: Здравей! Не съм те виждала от известно време. Как мислиш,че
изглеждам? Загубих 3кг. За 2 седмици с тази страхотна диета . Толкова е лесно да
се спазва. Чувствам се страхотно! Възнамерявам да я спазвам до края на живота си
.просто помисли, Винаги ще бъда слаба!!
Вие: Здравей Джоузи. Да, ти изглеждаш страхотно. Виждам,че вече си се вталила.
Но сигурна ли си,че наистина искаш да продължиш тази диета ? прочетох тази
статия онзи ден. Там една известна специалистка по храненето говореше за твоята
страхотна диета на Алгар . Изглежда,че не толкава прекрасна все пак . …..
СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА
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Статия в популярно женско списание :
Всеки я следва! Диетата на Алгар.Изглежда,че ако спазвате това ,ще загубите
около1.8кг на седмица . Това е новата диета чудо. Няма да сбъркате. Просто правете
каквото ви се казва, яжте точно това,което ви казват, и ще бъдете слаби и във форма за
нула време.
Но ще бъдете ли? Колко точно безопасна и надеждна е тази диета ? Попитахме д-р
Джоан Уилкинс,известната диетоложка от Харлей стрийт , какво мисли тя за диетата
на Алгарt.
“Е, ако погледнете какво ви позволява тази диета да ядете, вие веднага придобивате
представа как ще се види на много хора. Особено на жените,които са опитали всяка
диета в книгата. На пръв поглед изглежда проста. Не ядете нищо друго освен протеини .
Колкото искате месо,риба ,яйца и млечни продукти ,. И така със седмици вие ядете:
месо, а много често това включва мазнина. Позволено вие да ядете много малки
количества плодове и зеленчуци. И никакви въглехидрати . Никакъв хляб,никакви зърнени
храниs, никаква захар. Това означава ,че получавате много малко диетични фибри, които
са толкова добри за храносмилането и в борбата със сърдечните заболявания .
“Идеята зад тази диета е, че протеина ви засища много бързо .Така че след като
изядете малко количество, вие сте заситен.Но за съжаление това не продължава дълго.
Вие скоро се чувствате отново гладен . И понеже сте се отказали от някои от вашите
любими храни, Вие се захващате директно с тях за успокоение . Когато излезете от
диетата , рискувате дори да качите повече килограми.
“Липсата на фибри скоро води до запек и дискомфорт. А ние от известно време знаем,че
твърде много протеини са вредни за нас. Недостигът на плодове и зеленчуци скоро ще
доведе до сериозен недостиг на витамини и минерали .Никога не е добра идея да се
изключат определени видове храни .
“Много по-добре е да се спазва балансираното хранене с изобилие от плодове и зеленчуци,
зърнени храни като хляб (най-добре пълно зърнестt), макаронени изделия или ориз, някакво
месоt, риба,яйца (въпреки,че не е много добре да се превишава употребата или ако имате
висок холестерол ) и млечни продукти . Винаги се е казвало,че разнообразието е вкуса на
живота , а това се отнася и до вашата диета .”
Джоузи: Здравей! Не съм те виждала от известно време. Как мислиш,че изглеждам?
Загубих 3кг. За 2 седмици с тази страхотна диета . Толкова е лесно да се спазва. Чувствам
се страхотно! Възнамерявам да я спазвам до края на живота си .просто помисли, Винаги
ще бъда слаба!!
Вие: Здравей Джоузи. Да, ти изглеждаш страхотно. Виждам,че вече си се вталила. Но
сигурна ли си,че наистина искаш да продължиш тази диета ? прочетох тази статия онзи
ден. Там една известна специалистка по храненето говореше за твоята страхотна диета на
Алгар . Изглежда,че не толкава прекрасна все пак . …..
Виж, тек се казва ,че можеш доста да пострадаш от тази диета . Не трябва да ядеш
толкова много протеини защото е вредно за теб. Може също така да доведе до много
различни неща. Висок холестерол, запек, което не е много приятно. Аи ще получиш
недостиг на витамини и минерали . Може би не се чувстваш гладна в момента , но в
статията се казва,че скоро ще стане и тогава ще рискуваш да се върнеш към това
,което си яла преди ,което ще ти върне наднорменото тегло.Това ще бъде срамота. Тази
дикторка, която изглежда знаеше за какво говори, каза че е много по-добре да се ядат
различни неща за да си доставяме всички хранителни вещества ,от които се нуждаем.
Както тя казва, разнообразието е вкуса на живота !!

