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O čem budeme mluvit? 

Ignác Filip Semmelweis 
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Na co nestačí marketing? 

 

Hledání pravdy 

 

Hippasus 
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Kdyby měl pravdu, i oni by nesli odpovědnost za šíření nákazy. 

Označil je za hlupáky, ignoranty a nezodpovědné vrahy matek. 

Skončil na psychiatrii, kde ho utýrali k smrti. 
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Nadáváte-li svým kolegům do nezodpovědných vrahů. 

Nerespektujete-li názory druhých (i když se mýlí). 

Nejste-li schopni tuto pravdu předat druhým. 

 

Je snadné si říct, že lidé jsou blbci a ignoranti. 

Ale i kdyby byli, ty rodičky možná nemusely umírat. 

Kdyby tento doktor předával své vědomosti jinou formou. 
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Pasujeme se do rolí mučedníků nebo spasitelů? 
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Stop marketingu i strategii; je to falešné dilema. 

Chceme-li přesvědčovat lidi, stáváme se dogmatiky. 

 

Na našich skutečných cílech doopravdy záleží. 
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Čím lépe jeho postoj chápeme, tím více se od něj můžeme naučit. 
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Předpoklad, že máme pravdu, taktéž! 

Snažme si stále nechat otevřený prostor pro pochybnosti. 

 

Nestačí mít strategii, jde o celý náš přístup! 
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Ochotu lze trénovat na hypotetických situacích. 
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Za pár let jsem to v sobě detekoval znovu. 

Je to nikdy nekončící práce na sobě! 
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Je potřeba si stále uvědomovat vlastní omylnost. 

Nejen ji jednorázově (či opakovaně) uznat. 

 

I když se snažíme nebýt, jsme stále zaujatí. 

To se projevuje všude; minimálně na hledání zdrojů. 
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Není nikdo, od koho se nemáme co naučit. 

Včetně etatistů, socialistů, politiků, policajtů… 

 

Nikdy nemůžeme vědět, že se oponent mýlí. 

Vždy existuje šance, že se mýlíme my. 
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Pythagoras ho za to prý nechal utopit. 



Hippasus 

Objevil iracionální čísla 500 let před Kristem. 
 

Provedl důkaz, že √2 je iracionální číslo. 

To se nelíbilo pythagorejskému bratrstvu. 

Pythagoras ho za to prý nechal utopit. 

Nebo možná Bratrstvo bez Pythagorova vědomí. 



Hippasus 

Objevil iracionální čísla 500 let před Kristem. 
 

Provedl důkaz, že √2 je iracionální číslo. 

To se nelíbilo pythagorejskému bratrstvu. 

Pythagoras ho za to prý nechal utopit. 

Nebo možná Bratrstvo bez Pythagorova vědomí. 

Nebo to bylo za vyzrazení tajemství. 



Hippasus 

Objevil iracionální čísla 500 let před Kristem. 
 

Provedl důkaz, že √2 je iracionální číslo. 

To se nelíbilo pythagorejskému bratrstvu. 

Pythagoras ho za to prý nechal utopit. 

Nebo možná Bratrstvo bez Pythagorova vědomí. 

Nebo to bylo za vyzrazení tajemství. 

 

Snažme se neskončit jako Hippasus 🎃 

 



Závěr 

Marketingem můžeme otevřít dialog. 

 

V dialogu samotném funguje pokora a respekt. 

Připouštění své omylnosti zvyšuje šanci na úspěch. 

A to jak při vlastním poznávání, tak při předávání poznání. 

Hledání pravdy je nejlepší cestou k jejímu šíření. 

 

Pracujme se sebou; tak lze ovlivnit svět. 



Přijďte příště 

Každé září se věnujeme vzdělávání a dětem; ani 

to následující nebude výjimkou. Chci přednášet 

o právech dětí v bezstátní společnosti.  

 

Středa 7. září 

v 19 hodin v (de)Centrále 


