
Σχέδια 

Καλώς ήρθατε στην σελίδα Projects (Σχέδια). Αυτή η 

σημαντική σελίδα θα συμφωνεί με "Ομάδες" (Teams) 

εργασίας με ορισμένους τρόπους για να διαδοθεί η 

συνειδητοποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη. Από τώρα, 

η σημαντικότερη ομάδα είναι η " Communications team" 

και αυτό πρόκειται να είναι η αρχική εστίασή μας 

συνολικά. Ελπίζουμε ότι όλοι θα συμμετάσχουν σε αυτό, 

για να δούμε αν η κοινωνική επίδρασή μας είναι 

πραγματικά τόσο καλή όσο οι αριθμοί μας. Με περίπου 

250,000 μέλη παγκοσμίως, εάν όλοι αποκρινόμαστε στα 

ζητήματα που παρουσιάζονται, μπορούμε να έχουμε μια 

μεγάλη επίδραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Υπάρχουν τέσσερις ομάδες αυτή την περίοδο, τρεις από 

αυτές έχουν υποομάδες: Κάθε ομάδα θα έχει δικό της 

τομέα στο φόρουμ και δικό της group (Forum Section & 

a Community Group). Αν θέλετε να είστε μέρος της 

ομάδας συνδεθείτε από τα παρακάτω λινκ. Θα 

επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω των παρακάτω λινκ όσο 

τα πράγματα αναπτύσσονται. 

Επικοινωνιακή ομάδα: 

Υποομάδα εκπαίδευσης 

Υποομάδα ακτιβισμού 

Υποομάδα κυκλωμάτων διάλεξης 

διοικητική ομάδα: 

[δεν έχει υποομάδα] 

Δημιουργική ομάδα: 

υποομάδα Υλικής Καινοτομίας 

υποομάδα Κοινωνικής Καινοτομίας 

Ομάδα τεχνολογίας: 

υποομάδα Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής 

υποομάδα Προγραμματισμού 

υποομάδα Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

υποομάδα Γενικών Εφαρμογών 
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PROJECTS επικοινωνιακών ομάδων:

Η "Ομάδα Επικοινωνιών" είναι η σημαντικότερη αυτή 

την περίοδο. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη να πάρουν 

μέρος στην διάδοση πληροφοριών για το ΖΜ. Δεν 

μπορούμε να συνεχίσουμε αποτελεσματικά, εκτός αν 

έχουμε την υποστήριξη πολλών ανθρώπων σε πολλές 

χώρες. Αυτή η ομάδα αποτελείται αυτήν την περίοδο 

από τις ακόλουθες υποομάδες: 

Υποομάδα εκπαίδευσης

Υποομάδα εκπαίδευσης: Αυτή η ομάδα είναι αφιερωμένη 

στην διάδοση της ευαισθητοποίησης σε όλους και όλες. 

Στρατηγικά, είναι καλύτερο εάν ερχόμαστε σε επαφή με 

σημαντικές προσωπικότητες των μέσων και τις 

μεγαλύτερες οργανώσεις με την ελπίδα ότι γινόμαστε 

αναγνωρίσιμοι και έχουμε υποστήριξη από τρίτους. 

Εντούτοις, οι εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

μέσα Διαδικτύου, ράδιο INS κλήσης, να δίνουν έξω DVDs 

και οποιαδήποτε άλλη μορφή προώθησης είναι χρήσιμες. 

Τα κεντρικά εργαλεία (ebook/dvds) για αυτήν την 

υποομάδα μπορούν να βρεθούν στη σελίδα TOOL KIT 

EDUCATION SUB-TEAM PROJECTS

Σχέδιο Πρώτο

Φέρτε πάλι τον JACQUE FRESCO (Τζάσκο Φρέσκο) στον 

LARRY KING (Λάρυ Κίνγκ) Λεπτομέρειες: Όπως μερικοί 

από εσάς γνωρίζετε, ο Jacque ήταν στο Larry King 

τέσσερις φορές, 30 έτη πριν. Ο Larry King ήταν πολύ 

"ανοικτός" τότε και άφησε τον Jacque να μιλήσει. 

Θεωρούμε ότι με ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/μια 

εκστρατεία τηλεφώνων/πακέτων που να ζητά την 

επανεμφάνιση του κ. Fresco στην εκπομπή ίσος να 

είμαστε σε θέση να τον δούμε πάλι. Αυτό είναι σκληρό 

επειδή δεν υπάρχει κανένας άμεσος τρόπος να το γίνει 

αυτό, έτσι πρέπει να περάσουμε από τον ιστοχώρο του. 

Contact: 

http://www.cnn.com/feedback/forms/form5.lkl.comment.

html?12 

Ο τηλεφωνικός αριθμός για τον Larry King Live είναι 

1-800-676-2100 (δεν είναι σίγουρο αν είναι ακόμα σε 

λειτουργία) 

Blog: http://larrykinglive.blogs.cnn.com/ 

Σχέδιο Δεύτερο

Ελάτε σε επαφή με όλα τα άλλα " Ελεύθερα Media" και 

ενημερώστε του για το κίνημα 

1) Επικοινωνήστε με τον Michael Moore (Μάηκλ Μουρ) 

και εξηγήστε του ότι οι νέες του ταινίες πρέπει να 

εκθέτουν τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων του 

συστήματος και πως οτιδήποτε λιγότερο είναι απλά 

χάσιμο χρόνου. Στείλτε του το Orientation Guide 

(Οδηγός Προσανατολισμού) και ένα γράμμα με τις αιτίες 

του κινήματος. 

mike@michaelmoore.com 

2) Επικοινωνήστε με τον Lou Dobbs (Λου Ντομπς) 

http://loudobbsradio.com/contact.asp 

• Περισσότερες προτάσεις σύντομα 

Σχέδιο Τρίτο

Ενημερώστε άλλες ομάδες που έχουν κάποια σχέση στον 

ακτιβισμό της εργασίας μας. Η GREENPEACE και το 

ACLU είναι καλά μέρη για να αρχίσουμε, γιατί η 

GREENPEACE αγνοεί ακόμα τα θεμελιώδη του 

νομισματικού συστήματος, ενώ το ACLU επίσης δεν 

αναγνωρίζει τη ρίζα των προβλημάτων. Στείλτε τους το 

Οδηγός Προσανατολισμού 

http://www.greenpeace.org/greece/contactus 

Greenpeace 

Κλεισόβης 9 

106 77 Αθήνα 

τηλ. 210-3840774 & 5 

φαξ. 210-3804008 

ACLU: 

http://www.aclu.org/contact/index.html 

• Κατά την επικοινωνία σας με αυτές τις 

οργανώσεις, παρακαλούμε να είστε ευγενικοί. 

Θέλουμε να τους ενημερώσουμε, όχι να τους 

προσβάλουμε. 

Ένα τυπικό email μπορεί να είναι κάπως έτσι: 

(επισυνάψτε τον "Οδηγό Προσανατολισμού") 



Αγαπητοί ___, 

Το όνομά μου είναι _____ και εκπροσωπώ έναν κοινωνικό 

οργανισμό που αυτή την περίοδο υπάρχουν 250,000 

χιλιάδες μέλη του και ονομάζετε "The Zeitgeist 

Movement". Με βάση το τρέχον ποσοστό αύξησής μας, 

αναμένουμε συγκρατημένα να έχουμε πάνω από 1 

εκατομμύριο μέλη μέχρι το 2010. Τώρα είμαστε ενεργοί 

σε πάνω από 63 χώρες. 

Ο στόχος του κινήματος μας είναι να εξετάσουμε τις 

αληθινές θεμελιώδεις αιτίες που παράγουν τα 

οικονομικά/οικολογικά/ηθικά προβλήματα που βλέπουμε 

στον κόσμο σήμερα. Στη συνέχεια, επιθυμούμε να 

επαναπροσανατολίσουμε την κοινωνία ώστε μόνη της 

όχι μόνο να υπερνικά τα προβλήματα, αλλά μάλλον τα 

προβλήματα δεν θα έχουν καμία βάση για να αρχίσουν. 

Προκειμένου να το κάνουμε αυτό, πρέπει όλοι να 

εξετάσουμε ένα πράγμα (που κανένας δεν φαίνεται να 

έχει το θάρρος να μιλήσει για αυτό) - και αυτό είναι το 

ίδιο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα. 

Επισυναπτόμενο σε αυτό το email είναι ο ογδόντατριών 

(83) σελίδων "Οδηγός Προσανατολισμού" μας. 

Παρακαλώ όταν όταν μπορέσετε, δείτε τον προσεχτικά 

αναλύει τις αληθινές θεμελιώδεις αιτίες για τα 

προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, επίσης 

περιγράφει το σημαντικότερο οικονομικό ζήτημα μέχρι 

σήμερα (για το οποίο κανένας δεν μιλά) και αυτή είναι η 

πορεία σύγκρουσης που θα σταματήσει την ελεύθερη 

αγορά δεδομένου ότι την ξέρουμε - γνωστή ως 

"Technological Unemployment". Εάν σας είναι άγνωστη 

αυτή η πραγματικότητα, σας παρακαλώ να 

αναθεωρήστε εκείνο το τμήμα του εγχειριδίου. 

Ελπίζω να βρήκατε καλό το email και ευχαριστώ για τον 

χρόνο που διαθέσατε 

Ειλικρινά, 

___ 

www.thezeitgeistmovement.com 

Σχέδιο Τέταρτο

Προσπαθήστε να φέρετε περισσότερα μέλη! Με email, 

blogs - you tube videos - κάντε οτιδήποτε που θα 

αυξήσει τα μέλη μας. Με τον "Οδηγό Προσανατολισμού" 

και το αντίστοιχο βίντεο, έχουμε τα κατάλληλα 

εργαλεία για να γίνει αντιληπτό το μήνυμά μας. Στείλτε 

σε όλους. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι - γρήγορα. 

Υποομάδα ακτιβισμού

Αυτή η ομάδα είναι αφιερωμένη στην βελτίωση της 

πληροφόρισης, να διμιουργεί απαντήσεις για τη 

διαφθορά που προκαλούν τα προιόντα του νομισματικού 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της καταπιεστικής 

νομοθεσίας, των αλλοιωμένων επιχειρηματικών 

πρακτικών, τα περιβαλλοντολογικά θέματα, την 

συμπαιγνία της εταιριοκρατίας (corporatocracy), μαζί με 

την αντιμετώπιση των εσφαλμένων κατηγοριών σχετικά 

με το Κίνιμα και τα μέσα (μ.μ.ε.). Αυτή η ομάδα είναι 

κρίσιμη για να κρατάει τον κάθε ένα ενημερωμένο για 

αυτό που συνεχίζεται στον κόσμο, εκθέτοντας συνεχώς 

το οικονομικό σύστημα για αυτό που είναι. 

ACTIVISM - σχέδια:

Σχέδιο Πρώτο:

Κρατάτε την Κοινότητα ενήμερη για τα τρέχοντα 

ζητήματα: 

Το τμήμα ειδήσεων του φόρουμ (News Section) είναι για 

τα σημαντικά τρέχοντα ζητήματα / αναφορές σχετικά 

με την εμφάνιση (1) νέας, κοινωνικά χρήσιμης 

τεχνολογίας, (2) μαζί με την υπόδειξη της συνεχούς 

διαφθοράς του Νομισματικού συστήματος. Εάν βλέπετε 

ειδήσεις σχετικά με το κίνημά μας, παρακαλούμε 

ενημερώστε τα υπόλοιπα μέλη. (Εργαζόμαστε για να 

έχουμε μια υποκατηγορία στο φόρουμ για αυτό.) 

Σχέδιο Δεύτερο:

Προσεγγίστε άλλους που είναι σε Διαμαρτυρία και 

ενημερώστε τους για εμάς: 

Μέχρι την στιγμή που γράφονται αυτές οι λέξεις, οι 

ευρωπαϊκές διαμαρτυρίες εμφανίζονται με συνθήματα 

όπως "Να καταργηθεί το χρήμα" και "Κάτω ο 

καπιταλισμός". Αυτό είναι σημαντικό και αν μπορείτε να 

έρθετε σε επαφή με ηγέτες αυτών των διαμαρτυριών, 

παρακαλούμε να το κάνετε. Επίσης, αν είστε σε μια 

περιοχή που πραγματοποιούνται διαμαρτυρίες, 

παρακαλούμε να τους δώσετε το DVD με το Addendum 

και The Orientation Video και ίσος κάποια κείμενα από 

τον "Οδηγό Προσανατολισμού". 



Σχέδιο Τρίτο:

Ημέρα Zeitgeist 2010: 

Η z-day το 2010 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 

2009. Το κύριο γεγονός στη Νέα Υόρκη είναι πιθανό να 

μετατραπεί σε ολοήμερο. Υπάρχουν επίσης και άλλες 

κρίσιμες εκδηλώσεις. Δεν είναι ποτέ νωρίς να 

διοργανώσετε και να προβάλετε την εκδήλωση σας. 

Επίσης το 2010, είναι πιθανών να συμμετάσχουμε σε 

διαμαρτυρίες ενάντια στις τράπεζες. Αυτό θα πρέπει να 

ενορχηστρωθεί προσεχτικά. Παρακαλούμε συζητήστε 

τις σχετικές ιδέες στην κατηγορία για την Z- Day στο 

Forum. Περισσότερα σύντομα. 

• Παρακαλούμε σημειώστε πως όλες οι άλλες 

μορφές απόρριψης του Καθιερωμένου είναι 

επίσης θεμιτές και μπορούν να γίνουν από όλα 

τα μέλη. Αυτό περιλαμβάνει: μποϊκοτάρισμα 

τραπεζών, συνολική απόρριψη της 

στρατιωτικής θητείας και ιδέας, ξεφύγετε από 

το πλέγμα όσο καλλίτερα μπορείτε και 

απορρίψτε τη χρήση του πετρελαίου. 

Υποομάδα κυκλωμάτων διάλεξης

Αυτή η υποομάδα είναι ένα δίκτυο από αφιερωμένους 

ανθρώπους που ενημερώνονται και δεσμεύτηκαν αρκετά 

στην προσωπική δημιουργία φυσικά, μη- κερδοσκοπικών 

διαλέξεων/προβολών εκδηλώσεων στη περιοχή τους ή 

σε όλο τον κόσμο. Τελικά ελπίζουμε να έχουμε 100 

ανθρώπους που ενεργούν ως αντιπρόσωποι του 

παγκόσμιου κινήματος, οι οποίοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν καλά και να παρουσιάσουν το πλήρες 

φάσμα των πληροφοριών με έναν επαγγελματικό τρόπο 

σε ένα ζωντανό ακροατήριο. Παρακαλώ δείτε το βίντεο 

γεγονότος πόλεων ZDAY 2009 Νέας Υόρκης για ένα 

πλαίσιο της αναφοράς. 

Ομάδες διαλέξεων - σχέδια:

Η υποομάδα ομάδες διαλέξεων είναι ένα δίκτυο από 

ανθρώπους που είναι πληροφορημένοι και δεσμεύονται 

προσωπικά για να δημιουργήσουν φυσικές. μη 

κερδοσκοπικές διαλέξεις για εκδηλώσεις στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.Αν νομίζεις ότι 

έχεις το χρόνο να δεσμευτείς να ασχολείσαι με αυτή την 

δραστηριότητα για όλους τους συνανθρώπους σου και 

να τους δώσεις ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με 

την κατεύθυνση αυτή,παρακαλώ γραφτείτε.Αυτή η 

ομάδα θα είναι κάπως μικρή,αλλά προτιμούμε να έχουμε 

ένα εκπρόσωπο σε κάθε σημαντική ομάδα σε όλο τον 

κόσμο τελικά. 

Διοικητική ομάδα - σχέδια:

Η διοικητική ομάδα βοηθά με 

ιστοσελίδες,έγραφα,Μεταφράσεις σε dvd,projects και 

θέματα που βοηθούν τα πράγματα να προχωρήσουν 

μπροστά.Μέλη μπορούν να δουλεύουν με το λογισμικό 

διαχείρισης έργου για αυτό το σκοπό.Ένα πράγμα που 

αξίζει να σημειωθεί είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε 

τουλάχιστον ένα άτομο που να ξέρει δυο γλώσσες για 

κάθε μία από τις 30+ γλώσσες που προσφέρονται αυτή 

τη στιγμή στο site έτσι ώστε να μπορούμε να αρχίσουμε 

να γεφυρώνουμε την επικοινωνία μεταξύ των 

γλωσσών.Επίσης πρέπει να τελειώνουμε με τις 

τρέχουσες μεταφράσεις που έχουμε σε εκκρεμότητα. 

ΔΕΙΤΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Διοικητικής - σχέδια:

Έργα έρχονται σύντομα.Αυτά περιέχουν:Βοήθεια με 

ιστοσελίδες/έγραφα/μεταφράσεις σε dvd,projects και 

θέματα που βοηθούν τα πράγματα να προχωρήσουν 

μπροστά.χρειαζόμαστε να έχουμε τουλάχιστον ένα 

άτομο που να ξέρει δυο γλώσσες για κάθε μία από τις 

30+ γλώσσες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στο site 

έτσι ώστε να μπορούμε να αρχίσουμε να γεφυρώνουμε 

την επικοινωνία μεταξύ των γλωσσών.Επίσης πρέπει να 

τελειώνουμε με τις τρέχουσες μεταφράσεων που έχουμε 

σε εκκρεμότητα. 

Δημιουργική ομάδα

Η δημιουργική ομάδα είναι υπεύθυνη για να ψάξει και να 

αναπτύξει νέες ιδέες για χάρη της βελτίωσης του 

πολιτισμού στο σύνολό του.Ακολουθώντας τις αρχές του 

κινήματος zeitgeist movement θέλουμε να εξετάσουμε 

τις καινοτομίες που θα βοηθούν στη διατήρηση του 

περιβάλλοντος βελτιστοποιώντας τη χρήση πόρων 

δημιουργώντας την υψηλότερη ποιότητα εφευρέσεων 

για τα συστήματα που είναι δυνατόν.Τα χρήματα δεν 

μετράνε.Αυτή η ομάδα υπάρχει για τη σκέψη τι μπορεί 

να γίνει.Ιδέες για κοινωνική οργάνωση και εκπαίδευση 

είναι επίσης ευπρόσδεκτες,μαζί με οτιδήποτε θα 

μπορούσε να καταστήσει την κοινωνία μας πιο 

βελτιστοποιημένη και υπεύθυνη. 

Υποομάδα Υλικής Καινοτομίας

Η υποομάδα υλικής καινοτομίας είναι αφιερωμένη στην 

εξέταση των φυσικών διαδικασιών και την εφεύρεση.Για 

παράδειγμα πώς θα βελτιωθούν τα μεταφορικά οχήματα 

και θα γίνουν ασφαλή, γρήγορα και καθαρά;πως 

σχεδιάζουμε σε ένα σπίτι εσωτερικά συστήματα 

θέρμανσης με τον πλέον βελτιστοποιημένο τρόπο;Πώς 

μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα υπολογιστή, ώστε το 

περίβλημα να μπορεί να λειτουργήσει για μια γενιά,ενώ 



τα συστατικά του στοιχεία να είναι εύκολα για 

αναβάθμιση μειώνοντας την αυθαίρετη 

πολλαπλότητα;Αυτή η υποομάδα είναι σχετικά με τη 

βελτιστοποίηση ιδιότυπων εφευρέσεων.Ωστόσο εταίρος 

είναι η κοινωνικές καινοτομίες" υποομάδα που 

ασχολείται με τα μεγαλύτερα συστήματα για τα οποία 

αυτή η ομάδα θα μπορούσε να ταιριάζει σε έννοιες 

Καινοτομίες υλικού - σχέδιο

Η υποομάδα Καινοτομίες υλικού είναι αφιερωμένη στην 

εξέταση των φυσικών διαδικασιών και την εφεύρεση. 

Ιδέες για projects σύντομα. 

υποομάδα Κοινωνικής Καινοτομίας

Η υποομάδα Κοινωνικής Καινοτομίας χρησιμοποιεί 

δημιουργική σκέψη όσον αφορά τα ευρέως κοινωνικά 

σχέδια,όπως υποδομές,πλανητική οργάνωση, συστήματα 

πόλεων και άλλες μορφές μεγαλύτερης σημασίας σε 

σχέση με τη μηχανική.Η κεντρική ευαισθητοποίηση(της 

ομάδας) είναι μια προσέγγιση στα Συστήματα όπου 

υπάρχει μια ολοκλήρωση των διαδικασιών.Αυτή η 

υποομάδα θα μπορούσε να εξετάσει τις πιο 

βελτιστοποιημένες υποδομές για τη διανομή αγαθών και 

υπηρεσιών σε μια οικονομία με βάση τους πόρους, για 

παράδειγμα. The central awareness is a "Systems" 

Approach where there is an integration of processes. This 

Sub-Team could consider the most optimized 

infrastructure for goods and service distribution in a 

Resource Based Economy, for example. 

Κοινωνικές καινοτομίες - σχέδιο:

Η υποομάδα Κοινωνικές καινοτομίες έχει ως στόχο 

δημιουργική σκέψη σε σχέση με ευρέως κοινωνικά 

σχέδια, όπως υποδομές,πλανητική οργάνωση, 

συστήματα πόλεων και άλλες μορφές μεγαλύτερης 

σημασίας σε σχέση με τη μηχανική.Projects και ιδέες 

έρχονται σύντομα 

Ομάδα τεχνολογίας:

Αυτή η προχωρημένη ομάδα τεχνολογίας είναι για 

αυτούς που έχουν μια προεργασία στους επιστημονικούς 

κλάδους που θα μπορούσαν να συνδέονται με την 

κοινωνική ανάπτυξη εντός μιας οικονομίας βασισμένης 

στους πόρους.Αυτό περιλαμβάνει ρομποτική, τεχνολογία 

Λογισμικού, Φυσική, Πολεοδομία, δομοστατική και 

παρόμοια.Αρχές(έννοιες) από τη "Δημιουργική Ομάδα" 

θα οδηγηθούν σε μια αξιολόγηση από την "Ομάδα 

Τεχνολογίας", για να καταλάβουμε το τι πραγματικά 

γίνεται. 

Σε αυτό το στάδιο, αυτή η ομάδα δεν έχει τους πόρους 

να προχωρήσει σε υλοποίηση καθώς το κίνημα βρίσκεται 

σε νηπιακή ηλικία.Πάντως καθώς τα πράγματα θα 

προχωρούν επιστήμονες και μηχανικοί αυτής της 

ομάδας μαζί με την ομάδα δημιουργίας θα 

δημιουργήσουν τις διεπιστημονικές ομάδες, όπως 

σημειώνεται στον οδηγό ακτιβισμού. Αυτό είναι ένα 

αρχικό βήμα για να δημιουργηθεί μια προσωπική βάση 

δεδομένων και να εξεταστούν νέες ιδέες. 

υποομάδα Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής:

Μια κεντρική κατανόηση του αυτοματισμού και της 

ρομποτικής είναι κλειδί για την ίδρυση μιας οικονομίας 

βασισμένης στους πόρους. Εξαιρετικά αποτελεσματικές 

Cybernetic μηχανές είναι αυτό που θα δημιουργήσει το 

νέο παράδεισο που ψάχνουμε για την ανακούφιση των 

ανθρώπων από την αγγαρεία και την οικονομική 

σκλαβιά. Αυτό είναι για όσους έχουν προεργασία σε 

τέτοια μέσα και επιθυμούν να παρέχουν πληροφορίες για 

την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας μαζί με 

απόψεις για τις δυνατότητες και τα σχέδια. 

υποομάδα Προγραμματισμού:

Η υποομάδα Προγραμματισμού θα δουλεύει με ιδέες που 

έχουν σχέση με εργασίες του συστήματος.Για 

παράδειγμα πρέπει να ξεκινήσουμε σκόπιμη ανάπτυξη 

του προγράμματος κεντρικά ιστορικά στοιχεία.Η 

υποομάδα προγραμματισμού θα δουλεύει με ιδέες που 

σχετίζονται με πράξεις στα συστήματα.Για παράδειγμα 

πρέπει να ξεκινήσουμε σκόπιμη ανάπτυξη του 

προγράμματος κεντρικά ιστορικά στοιχεία η οποία 

μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί<<σύνθετες 

ενώσεις>>και, συνεπώς, να παρουσιάζει τις απόψεις 

της για τις προτάσεις μας κατάλληλα έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αποφάσεις βάσει όλων 

των διαθέσιμων πληροφοριών.Πηγαίνετε παρακαλώ στο 

οδηγό ακτιβισμού όσον αφορά αυτό το σημείο εάν δεν 

είστε εξοικειωμένοι. 

υποομάδα Βιομηχανικού Σχεδιασμού:

Η υποομάδα Βιομηχανικού Σχεδιασμού έχει σχέση με τα 

σχέδια(υποδείγματα) συστήματος τα οποία είναι μεγάλα 

και ευρεία, όπως ταξίδια σε όλη τη Γη,τοποθεσίες με 

πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, δυνατότητες και 

στρατηγικές για την υλοποίηση, εγκαταστάσεις 

παραγωγής για τα εμπορεύματα, τις πόλεις, μαζί με 

αυτοματοποιημένα Delivery Systems,κλπ. 

υποομάδα Γενικών Εφαρμογών:

Η υποομάδα Γενικών Εφαρμογών της ομάδας της 

τεχνολογίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει άλλα 

συναφή θέματα, μαζί με το να ανταποκρίνεται προς τις 

έννοιες που προέρχονται από την "Δημιουργική ομάδα 
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