“Pares no Mundo” - Programa -“Primus inter Pares”
O Programa Pares no Mundo está focado no desenvolvimento de uma abordagem funcionalista da realidade
para futuros líderes da comunidade. O objetivo do programa é que eles possam ter a ideia diretriz de usar uma
mentalidade funcionalista para se adaptar melhor ao meio.
O desenvolvimento de uma atitude de "Pares
no Mundo" requer a promoção de uma
abordagem estratégica da realidade entre os
jovens líderes da comunidade, para que eles
possam perceber os resultados a curto prazo
enquanto introduzem uma abordagem de
longo prazo.
Implica introduzir uma abordagem estratégica
de valor acrescentado e o manejo de conflitos
num contexto de aprendizagem de “açãoreflexão-ação”.
Minimizar a facilidade é uma condição básica
para o desenvolvimento. O desenvolvimento
social e econômico requer que os líderes de
uma comunidade sejam "Pares no Mundo".
Eles não precisam ser dominantes, sometidos ou opositores para evoluir.
A liderança requer uma atitude adaptativa, o que significa que os líderes sentem que podem influenciar o meio
enquanto são influenciados por ele.
O programa "Pares no Mundo" é totalmente patrocinado pela The Unicist School e The Unicist Research
Institute.

A Abordagem Funcionalista Promove o Crescimento
https://www.unicist-school.org/peers-in-the-world-program

Programa totalmente patrocinado:
1) A Abordagem Evolutiva Unicista
2) O Espírito Esportivo
3) Gestão das causa raiz dos problemas
4) Indo Além do Dualismo

Adaptabilidade vs. Clientelismo
Evolução Adaptativa
Os contextos competitivos geram evolução. Nos meios adaptativos, a nova geração compete com a geração
anterior, o que melhora sua funcionalidade através da resolução de seus pontos fracos funcionais. Nesses
contextos adaptativos, a competição assume muitas formas e é sustentada pela existência de relacionamentos
discriminados com os antecessores, os pais ou as autoridades, em um enquadre de afeto incondicional. A
evolução adaptativa gera crescimento sustentável. Os papéis competitivos são impulsionados pela vocação.

Evolução Sobre-adaptativa
Quando os membros da "nova geração" são guiados por um enquadre sobre-adaptado, eles adotam o
clientelismo e mantêm seu lugar, atacando as fraquezas implícitas nos pontos fortes da geração precedente. A
evolução sobre-adaptativa gera enquadres conflitantes. Basicamente, gera conflitos de poder, conflitos de
involução ou aqueles que são uma consequência de evitar conflitos funcionais existentes. O clientelismo é
impulsionado pela busca do reconhecimento.

Conteudo do Programa
1) Construção de Soluções: Uma Abordagem Funcionalista
Os aspectos centrais da abordagem funcionalista permitem compreender a funcionalidade do que se está fazendo,
definir o que é possível atingir, desenvolver ações para crescer e garantir a sobrevivência e desenvolver testespiloto para garantir os resultados. Como esta abordagem é evidente para todos, pode ser definida como senso
comum "condensado". Não há necessidade de estudar. Apenas requer foco no desenvolvimento de soluções.

2) Potencializando o Espírito Esportivo
O espírito esportivo permite manejar o bom e encarar o mau com o mesmo estado de ânimo. Guia as pessoas
para o sucesso, não importa quais desafios eles precisam enfrentar. Requer apenas ter algo superior em que
acreditar e ser capaz de melhorar as coisas, tendo um espírito competitivo para enfrentar as ameaças. Não
requer estudo, é desenvolvido através de trabalho em equipe.

3) Gestão das causa raiz dos problemas
A gestão das causas raiz dos problemas é baseada na funcionalidade das coisas. Tenha em mente que os
conceitos que as pessoas têm em mente impulsionam suas ações e que os conceitos que estão na base das
coisas definem sua funcionalidade. Para entender conceitos, você tem que começar por ter uma idéia de algo.
Esta idéia requer saber: o que é, como funciona e para que serve? Este conhecimento permitirá que você chegue
as causas raiz dos problemas. A utilização de um designer funcionalista na nuvem lhe permite acessar esse
conhecimento.

4) Indo além do Dualismo
O mundo não é nem branco nem negro, nem bom nem mau. Estas são abstrações dualistas que permitem
estabelecer limites para evitar ações disfuncionais. Compreender a evolução e a involução das coisas, permitenos ir além do dualismo e ser capaz de integrar uma abordagem funcionalista que nos permite emular a
inteligência da natureza. Tudo o que precisa ser feito é ser capaz de refletir sobre a evolução do mundo real sem
filtrar com juízos de valor. As discussões sobre as notícias da Internet são o caminho usado para essa finalidade.
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E-mail: n.i.brown@unicist-school.org
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