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Pozitivní evoluce je celospolečenská diskuzní platforma o morálních hodnotách, jejímž
cílem je propojit dobré lidi v naší zemi. Jejím prvním krokem jsou Vlny evoluce, projekt,
který v podobě inzerátů apelujících na zamyšlení nad morálními hodnotami, nastartoval
diskuzi v médiích a na sociálních sítích. V období od 23. října do 20. listopadu vyrážíme
na turné Pozitivní města, v jehož rámci navštíví iniciátor projektu Karel Janeček a jeho
hosté 13 měst po celé ČR.
Pochopili jsme, proč je racionální konání dobra. Dobrý pocit pramení z dobrého chování.
Každý ve svém životě někdy stojíme na křižovatce a rozhodujeme se, jak dál. Zvolme
si cestu, která nám dělá radost a z které máme ten nejlepší vnitřní pocit. Taková cesta
bude dobrá. Správná volba umožní každému člověku činit dobro a mít kvalitní a radostný
život. To platí bez výjimky v kvalitně fungující společnosti, ke které se můžeme přiblížit.
Abychom začali, stačí trocha od každého.
Iniciativu založil matematik, bojovník proti korupci a mecenáš Karel Janeček. „Věřím,
že jsem pochopil, co má v životě smysl. Posláním lidské společnosti je vytváření hodnot
a prožití kvalitního a obohacujícího života každého jednotlivce. V současné době jsme
svému poslání vzdáleni a chováme se neracionálně. Naše společnost prochází krizí
hodnot, míra korupce je neúnosná, veřejná správa neefektivní. Je třeba pozitivních změn
bez zbytečného odkladu. Máme času tak akorát,“ říká.
23. října vystoupí Karel Janeček a jeho hosté v Jihlavě, první zastávce na dvanáctidílném
turné Pozitivní města, které vyvrcholí v pražské Lucerně. Cílem turné je intenzivní
společenská diskuze s pozitivně smýšlejícími lidmi v naší zemi.
Do Pozitivní evoluce Karel Janeček dosud investoval prostředky v řádu desítek milionů
korun. „Rozhodně to nejsou vyhozené peníze. Stojí mi to za to, abych zjistil „kolik nás je“,
myslím tím pozitivně smýšlejících lidí v České republice. Jsem přesvědčený, že potenciál
těchto lidí je obrovský,“ uvádí Karel Janeček.
Vyzýváme osobnosti, aby se připojily k celospolečenské diskusi o morálních principech
a otevřely tím tato témata široké veřejnosti.
Spojujeme lidi, kteří vnímají zodpovědnost za náš společný svět. Přidejte se k nám.

