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O ESTUDO DAS HUMANIDADES
EXPONENCIAS ESTÁ DENTRO DOS

ESTUDOS FUTURISTAS, PORÉM NÃO É UM
FUTURISMO EM SI.



01 - COMO SÃO OS ESTUDOS DAS
HUMANIDADES EXPONENCIAIS NA ZEIT? 



Partimos do pressuposto de que o tempo é uma espiral crescente: tudo
se repete, mas se repete de outra forma, se repete em um passo seginte.
Mas falaremos mais sobre isso em materiais seguintes.

Aqui, precisamos entender que os estudos futuristas tendem a
compreender as transformações a que a humanidade será submetida nos
próximos anos. As Humanidades Exponenciais são a parte destes estudos
que compreendem não só a reação da humanidade a estas
transformações, mas também como estas reações poderão determinar
ainda novas transformações. Porém, antes de mais nada é preciso
compreender para dentro de qual período serão focados nossos estudos:
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02 - O QUE É UM 
HUNTER DA ZEIT? 



Embora não atuem exatamente da mesma forma, o nome é inspirado nos termos
Trendhunter ou Coolhunter, que são profissionais que estudam, encontram e
disseminam tendências.mas dentro da comunidades eles são chamados de Zeit Hunters,
ou apenas Hunters.

Na Zeit, Hunters têm funções semelhantes, porém, devem apresentar à comunidade
seus estudos e apostas (chamados de "flags") de nível LOCAL para que sejam apreciados
pela comunidade em nível GLOBAL.

Formam uma das quatro células de liderança comunidade.

O Hunter pode ser o líder de um capítulo, porém não há limites: pode haver capítulos
com mais de um Hunter, onde um deles será o Hunter-líder para fins organizacionais.



03 - DENTRO DA ZEIT, O QUE É
"TRILHA" E O QUE É "FLAG"? 



TRILHAS são programas de ensino da comunidade, para
estudo e desenvolvimento do pensamento das
Humanidades Exponenciais em geral. São diversas trilhas.

FLAGS são pontos de atenção que um Hunter pode
identificar como sendo possível objeto de estudo,
divulgação, discussão, apoio ou chancela da Zeit. Em
poucas palavras, são as "tendências" ou exponencialidades
humanas identificadas por um Hunter em seu capítulo.



A primeira trilha a ser requisitada e percorrida por um membro da
comunidade é a Trilha-Hunter. Trata-se de um treinamento sobre as
ciências futuristas, a compreensão de tendências e as humanidades
exponenciais. Todas as trilhas garantem certificados. Mais trilhas se

abrem após a conclusão desta.



Ao Hunter cabe o direito e também a função de estabelecer Flags:
Após passar pela Trilha-Hunter o membro estará apto a desenvolver

suas próprias temáticas e apontamento de visão quanto à
tendências e possibilidades de exponencialidades humanas para

seu capítulo e toda a comunidade.



TENDÊNCIAS DE HUMANIDADES
EXPONENCIAIS SÃO TODAS AS INOVAÇÕES

COMPORTAMENTAIS E NARRATIVAS
PASSÍVEIS DE REPLICAÇÃO ORGÂNICA POR

UM DETERMINADO GRUPO SOCIAL.



04 -  O QUE SÃO E QUAIS SÃO TODAS
AS CÉLULAS DA ZEIT? 



A Zeit possui quatro células:

Célula Global - Central motriz e administrativa da comunidade enquanto instituição. É
formada pelo Diretório e administração institucional. 

Célula Internacional - formada pelos 20 blocos continentais que compõe o mundo de
acordo com a divisão da Zeit.

Célula Nacional - formada pelos países e divisões específicas de países (quando houver),
individualmente.

Célula Local - formada pelas cidade e divisões específicas das cidades cidades (quando
houver), individualmente. 



05 - ALÉM  DO HUNTER, QUAIS
OUTRAS POSIÇÕES COMPÕEM A ZEIT? 



Este material não é direcionado para aprofundamento em cada uma das
células e posições da comunidade, somente para a Célula Local e posições de
entrada (membro, membro honorário, Hunter e Hunter Líder), no entanto,
para uma compreensão inicial, além destes, ainda temos os Originals (líderes
da Célula Nacional), os COOS (líderes de Células Internacionais), os Heads de
departamento (função com possibilidade cumulativa a de COO) e a Diretoria,
função líder da Célula Global, formada por todos os Heads, cargos
administrativos convidados e o Founder.



MEMBROS COMUNS
EMBAIXADORES ENVIADOS

ORIGINALS
COOS

HUNTERS
HUNTERS LÍDERES DE CAPÍTULOS

COOs HEADS DE DEPARTAMENTOS

DIRETORIA



É importante frisar, que embora todas estas posições existam, elas não
significam uma ordem hierárquica no direcionamento da comunidade.  Veja
como funciona a nossa horizontalização:

DIRETORIA COOS ORIGINALS HUNTERS

ASSUNTOS GLOBAIS ASSUNTOS LOCAIS



A ZEIT NÃO CENTRALIZA PARA NÃO CEGAR: INTERCONETAMOS
TODAS AS NOSSAS CÉLULAS POIS NOSSO INTUITO É GARANTIR A

MÁXIMA VISÃO SISTÊMICA DA COMUNIDADE PARA GARANTIR UMA
COMUNIDADE SISTÊMICA DE MÁXIMA VISÃO.



6 - QUAIS AS FUNÇÕES DE UM HUNTER
LÍDER DE CAPÍTULO DA ZEIT? 



São quatro funções principais:

São os caçadores de tendências locais para serem divulgadas globalmente.

Têm a missão de identificar enviados e embaixadores, convidar novos membros e dar
seguimento aos temas da Zeit, bem como o cumprimento do calendário global.

Organizam as pages e as pesquisas locais, bem como devem munir seu Orignal com os
relatórios destes eventos e pesquisas ou flags levantadas em seus capítulos.

São agentes de inspiração local na compreensão e promulgação dos quatro valores
fundamentais da Zeit - citados aqui na parte "qual a filosofia e os propósitos da Zeit?"



7 - QUAIS  EVENTOS
OFICIAIS DA ZEIT GLOBAL? 



São quatro eventos principais oficiais:
A Page, a Reg, a Biz e a Z-Con, ou ZeitCon.

A Page é a conferência bimestral de cada capítulo (cidade), a
Reg, trimestral, é a conferência de todos os capítulos de um
país, enquanto a Biz, semestral, é a conferência do Bloco
Internacional. 

Por ano ocorre apenas uma ZeitCon, que é o evento global
da Zeit.
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O FUTURO NADA MAIS É DO QUE O FETICHE DO PRESENTE. 
IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS CAÓTICAS QUE COMPÕE O HUMANO DE HOJE

FACILITA A UMA MELHOR COMPREENSÃO DE SEUS MOVIMENTOS NO FUTURO.



8 - O QUE SÃO AS
CHANCELAS DA ZEIT?



É o programa institucional de apoio, pesquisa,
incentivo, encubação e validação de organizações,
projetos, movimentos, empresas e estudos a que a
Zeit ratifica ou coproduz assim que estejam de acordo
com suas diretrizes filosóficas.



AINDA POSSUI ALGUMA DÚVIDA
COM RELAÇÃO À ZEIT?



Entre em contato agora mesmo através de nossas redes
sociais, e-mail ou web site e nos diga em que podemos
ajudá-lo!



WWW.ZEITORG.COM


