
OBLASTI ROZVOJE

Základní sociální zabezpečení: aby pokrylo všechny nezbytné aspekty, aby se lidé dostali 
z chudoby a nejistoty načas a aby měli naléhavou povahu a nemohli čekat na expanzi a 
celkový rozvoj sociálních změn. Společenské jídelny, šatní skříň, základní školní docházka, 
bydlení, primární zdravotní péče, hygiena atd.

Vzdělávání a odborná příprava: zde není co vysvětlit, školy, workshopy, odborná 
příprava, pracovní integrace prostřednictvím dohod se společnostmi atd.

Životní prostředí a ekologie: čistota moří, útulky zvířat, veterinární lékařství, znečištění, 
sociální a právní kroky proti velkým znečišťovatelům a odlesňovačům atd.

Zdraví a výživa: Etická medicína, přinést zdroje všem, kteří ji potřebují, audit a kontrolu 
drog, zdravých potravin, odstraňování škodlivých pesticidů, škodlivých transgenů atd.

Technologie: vývoj a implementace všech technologií, které upřednostňují lidstvo ve 
všeobecných a technologických aplikacích, které osvobozují lidskou bytost.

Výzkum a znalosti: Výzkum ve všech oblastech, které mohou napomoci osvobození lidské
bytosti a zveřejnění skrytých znalostí a „de-manipulace“ historie.

Udržitelný život: tvorba v odlehlých oblastech ven z města, ekologické vesnice, ekologické
zemědělství, farmy atd.

Rozvoj a propagace: Rozvoj a urbanizace oblastí, kde je to nutné, v zásadě výstavba a 
urbanismus v oblastech, které potřebují, a podpora dopravy všeho druhu.

Spiritualita: Centra studia, sebepoznání a zvnitřnění, které mohou dát odpovědi na otázky, 
na které se všichni ptáme sami, na studia náboženství atd.

Transhumanismus: Transhumanismus je definicí mezinárodního kulturního a 
intelektuálního hnutí, jehož hlavním cílem je transformovat lidské podmínky 
prostřednictvím vývoje a výroby široce dostupných technologií, které zlepšují lidské 
schopnosti, a to jak fyzicky, tak psychicky nebo intelektuálně.

* Tyto oblasti podléhají změnám, může se stát, že čára je rozvětvena na dvě nové čáry nebo 
že se dvě čáry spojí do jedné oblasti.

Zde stáhnout přihlášky a formuláře na PRE-projekty (rychlá vize + suma + členové). Tady je 
všechno v jednom. https://giveit.link/GPANews
Když se bude líbit, bude schválen. Projekty musí být progresívní a nejlépe velké; národní nebo větší
lokální. Menší rodinné projekty budou schvalovány pozdeji, nebo budou schvalovány jako součást 
větších.
Všechno důležité o NESARA/GESARA je taky tady:
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/10/agenda-g-e-s-a-r-a/
Canal Conciencia Galáctica
https://www.youtube.com/channel/UCMc4TYSUTp0AAK7gy_Y7x2A/videos
Canal Nuevos Horizontes
https://www.youtube.com/channel/UCIpOjUGMtRuNBLE1aQG_eGw/videos
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