
Milí spolupracovníci,
mnozí se mne ptáte: Josefe, to je hrůza, co se kolem děje! Co teď bude s námi, 
co vůbec bude s celým SONNENTOREM?

Četl jsem někde krásný příběh. Jsou dva druhy moudrosti: celé roky chodíme do
škol, čteme učené knihy nebo dnes posloucháme podcasty a videa, abychom byli
moudří, abychom se naučili o světě vše, co je známo, abychom pak tuto moudrost
mohli používat a rozvíjet. Ze škol a praxí se nám rodí kapitáni, kteří mají na lodi 
náklad zlata a mají zkušenosti a dokonalý přehled o tom, jak nastavit plachty, jak 
reagovat na různé počasí, mají dokonalé znalosti o námořní navigaci a vedou loď 
vždy přesně tam a přesně tak, jak se má, k předepsanému cíli.

Potom je ještě jedna moudrost, kterou nás nikdy nikdo nenaučí, protože vychází 
ze situací, které nikdy nikde nebyly. Jsou to bouře, o kterých kapitáni nikde nikdy 
neslyšeli a nikdy se na ně nemohli připravit, v žádných knihách se o nich nikdy 
nepsalo. První kapitán, který používá jen školní naučené znalosti, zaběhnuté 
nastavené procesy, za takových neobvyklých bouří stále kormidluje, udržuje 
směr, zůstává netečný, protože přece vždy se to takto dělalo a takto to máme 
nastaveno. Tento kapitán dodržuje předpisy natolik, že se nakonec loď s celou 
posádkou, se všemi námořníky i s pokladem zlata potopí a navždy zmizí.

Ten skutečně moudrý kapitán ví, že teď nastala úplně nová situace a teď neplatí 
věci, které jindy platí, teď je všechno jinak, obráceno naruby. Je ochoten vzít na 
sebe porušení zaběhnutých zvyků i předpisů. Moudrý kapitán dá v takovýchto 
bouřích rozkaz zbavit se nákladu zlata, ztratit všechno, ale zachránit svoji loď  
a hlavně – životy své posádky.

Tento čas nyní nastal. Na takovouto situaci nikdo nikdy ani ve snu nepomyslel. 
Naši rodičové se nikdy nesetkali s něčím tak velkým a zásadním, co zažíváme 
dnes. A ta posádka jste vy. A já vás chci ujistit, že jsme připraveni moudře  
proplout s naší lodí SONNENTOR i touto bouří pandemie dál.

Bůh žehnej SONNENTORU!
Josef


