
 

 

  

LLEETT''SS  TTAALLKK  AABBOOUUTT  SSTTUUPPIIDDIITTYY..    HHaavvee  yyoouu  eevveerr  eexxppeerriieenncceedd  iitt  tthhaatt  yyoouu  tthhoouugghhtt  ssoommeeoonnee  wwaass  ssttuuppiidd  

aanndd  iitt  ttuurrnneedd  oouutt  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  jjuusstt  iiggnnoorraanntt??  OOff  ccoouurrssee  II''mm  rreeffeerrrriinngg  ttoo  iiggnnoorraannccee  wwiitthhiinn  tthhee  

mmeeaanniinngg  ooff  bbeeiinngg  uunniinnffoorrmmeedd  rraatthheerr  tthhaann  rruuddee..    TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ssttuuppiiddiittyy  aanndd  iiggnnoorraannccee  

ccaann  bbee  ssuubbttllee..    YYoouu  kknnooww  wwhhyy??    BBeeccaauussee  iitt''ss  nnoott  ssttuuppiidd  ttoo  bbee  iiggnnoorraanntt  bbuutt  pprroobbaabbllyy  iitt  iiss  ssttuuppiidd  ttoo  

rreemmaaiinn  iiggnnoorraanntt..    TToo  bbee  uunniinnffoorrmmeedd  ccaann  mmaakkee  aa  ppeerrssoonn  sseeeemm  uunniinntteelllliiggeenntt  wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  iitt''ss  eeaassyy  ttoo  

llaabbeell  tthheemm  aass  ssuucchh..  DDoonn''tt  mmaakkee  tthhaatt  mmiissttaakkee..    TThheerree  aarree  mmaannyy  kkiinnddss  ooff  ssmmaarrtt;;  bbeeiinngg  ssaavvvvyy,,  ssttrreeeett  

ssmmaarrtt  oorr  iinnttuuiittiivvee  iiss  oofftteenn  mmoorree  vvaalluuaabbllee  tthhaann  aa  ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  tthheenn  tthheerree''ss  ggoooodd  oolldd  

ffaasshhiioonneedd  ccoommmmoonn  sseennssee..    FFuunnnniillyy,,  hhaavvee  yyoouu  eevveerr  tthhoouugghhtt  tthhaatt  iitt  sshhoouulldd  bbee  ccaalllleedd  ""rraarree""  sseennssee??      

BBeeiinngg  uunniinnffoorrmmeedd  ((iiggnnoorraanntt))  hhaass  lliittttllee  ttoo  ddoo  wwiitthh  iinntteelllliiggeennccee  uunnlleessss  iitt''ss  aann  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aassssiimmiillaattee  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinnttoo  yyoouurr  eexxppeerriieennccee..    NNooww  ffoorr  tthhee  ssaadd  ppaarrtt;;  tthhee  uunniinnffoorrmmeedd  ddoonn''tt  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  

ddoonn''tt  kknnooww..  WWee  hheeaarr  tthhaatt  ""iiggnnoorraannccee  iiss  bblliissss""  oorr  tteellll  oouurrsseellvveess  tthhaatt  ""wwhhaatt  wwee  ddoonn''tt  kknnooww  ccaann''tt  hhuurrtt  

uuss""  aass  aa  ssmmookkeessccrreeeenn  ffoorr  nnoott  kknnoowwiinngg  oorr  wwoorrssee,,  nnoott  wwaannttiinngg  ttoo  kknnooww..  TThhaatt''ss  ssttuuppiidd..    UUssiinngg  tthhaatt  

llooggiicc,,  wwee''dd  aallll  bbee  hhaappppiieerr  iinn  aa  ccoommaa..    II  ssuussppeecctt  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  rreepplliieess,,  ""yyoouu  ddoonn''tt  kknnooww  wwhhaatt  

yyoouu''rree  mmiissssiinngg""  mmaayy  bbee  lliivviinngg  aa  mmoorree  pprroodduuccttiivvee  lliiffee..  BBeeiinngg  iinnffoorrmmeedd  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  lliikkeenneedd  ttoo    

iinnfflluueennccee..    TThhee  hhiinnttss  aarree  iinn  oouurr  llaanngguuaaggee;;  ""kknnoowwlleeddggee  iiss  ppoowweerr""  oorr  ""hhee  hhaass  aa  wweeaalltthh  ooff  kknnoowwlleeddggee""  
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SSTTUUFFFF  
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TThhrroouugghhoouutt  hhiissttoorryy  rreepprreessssiivvee  rreeggiimmeess  hhaavvee  ssttiifflleedd  tthhee  sspprreeaadd  ooff  kknnoowwlleeddggee  oorr  ttrriieedd  ttoo  

ccoonnttrrooll  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  eennddss..  EEdduuccaattiioonnaall  sseeggrreeggaattiioonn,,  rreelliiggiioouuss  bbiiggoottrryy,,  

iinnccaarrcceerraattiinngg  ffrreeee  tthhiinnkkeerrss  ((lliikkee  GGaalliilleeoo))  tthhee  bbuurrnniinngg  ooff  bbooookkss  aanndd  pprrooppaaggaannddaa  wweerree  uusseedd  

ttoo  ccoonnttrrooll  wwhhaatt  ppeeooppllee  lleeaarrnneedd,,  wwhhiicchh  aaffffeecctteedd  wwhhaatt  ppeeooppllee  wwaanntteedd  aanndd  tthheenn  wwhhaatt  

ppeeooppllee  ddiidd  ttoo  ggeett  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntteedd..    TThhee  rreessuulltt  wwaass  oofftteenn  rreevvoolluuttiioonn  bbeeccaauussee  tthhee  

mmeetthhooddss  uusseedd  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  mmaasssseess  wweerree  aallwwaayyss  oobbvviioouuss  aanndd  oofftteenn  vviioolleenntt..      

  

NNoowwaaddaayyss,,  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  mmooddeerrnn  rreeggiimmeess  hhaavvee  aa  ssuubbttlleerr  aapppprrooaacchh..    TThhee  ssuubbttlleettyy  iiss  

iinnssiiddiioouuss  wwhhiicchh  kkeeeeppss  ccoonnttrrooll  ffrroomm  bbeeiinngg  oobbvviioouuss  wwhhiicchh  ssttiifflleess  rreevvoolluuttiioonn  tthhrroouugghh  aappaatthhyy..    

UUnniinnffoorrmmeedd  ppeeooppllee  aarree  ddiissttrraacctteedd  bbyy  ppoopp  ccuullttuurree,,  ssoocciiaall  mmeeddiiaa,,  ggoossssiipp  aanndd  aa  wwhhoollee  

bbuunncchh  ooff  ootthheerr  tthhiinnggss  tthhaatt  aarree  iinnssuubbssttaannttiiaall  bbuutt  sseerrvvee  ttoo  eenntteerrttaaiinn..  II  ttrruullyy  bbeelliieevvee  ppeeooppllee  

wwaanntt  ttoo  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  mmoorree  tthhaann  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  bbee  iinnffoorrmmeedd..  IInnddeeeedd  tthheeyy  tthhiinnkk  ggoossssiipp  

aanndd  ccoonnssppiirraaccyy  tthheeoorriieess  aarree  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhiiss  iiss  ddaannggeerroouuss  aass  iitt  ooppeennss  tthhee  ddoooorr  ffoorr  

pprrooppaaggaannddaa  ttoo  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  ppuubblliicc  ooppiinniioonn..    SSppeeccuullaattiioonn  iiss  wwaayy  ttoooo  rraannddoomm  aanndd  

ttoooo  ooppeenn  ttoo  ppeerrcceeppttiioonn  vveerrssuuss  ffaacctt..    IItt''ss  wwhhyy  tthhee  rruummoouurr  mmoonnggeerr  wwiillll  ddoo  yyoouurr  tteeaamm  ssoo  

mmuucchh  hhaarrmm..  MMooddeerrnn  nneewwss  aanndd  ccuurrrreenntt  aaffffaaiirrss  pprrooggrraammss  sseeeemm  fflliippppaanntt  aanndd  mmoorree  lliikkee  rreeaalliittyy  

TTVV..    RReeaalliittyy  TTVV  iiss  aa  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  bbeeccaauussee  iitt''ss  ccoonnttrriivveedd  aanndd  ccoonnttrroolllleedd..    EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  

mmaassqquueerraaddiinngg  aass  iinnffoorrmmaattiioonn,,  oorr  ssoocciiaall  ccoonnsscciieennccee  oorr  aass  ssoocciiaall  eexxppeerriimmeennttss  bbaasseedd  oonn  

ffllaawweedd  mmeetthhoodd..    HHeerree''ss  tthhee  ssuubbttllee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ssttuuppiiddiittyy  aanndd  iiggnnoorraannccee..    HHooww  

mmaannyy  ""BBiigg  BBrrootthheerr""  ffaannss  wwoouulldd  kknnooww  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  eexxpprreessssiioonn??  NNoott  kknnoowwiinngg  iiss  

iiggnnoorraannccee..    NNoott  ccaarriinngg  iiss  ssttuuppiiddiittyy..    TThhee  ddiissttrraaccttiioonn  ttaakkeess  aawwaayy  tthhee  ccaarree  ffaaccttoorr..    WWhheenn  

ppeeooppllee  ddoonn''tt  ccaarree  tthheeyy  bbeeccoommee  ddiisseennffrraanncchhiisseedd..    CCoonnssiiddeerr  vvootteerrss  aass  aann  eexxaammppllee..  

  
IItt  iiss  tthhiiss  aauutthhoorr''ss  ooppiinniioonn,,  tthhaatt  iiggnnoorraannccee  iiss  tthhee  ggrreeaatteesstt  ssoocciiaall  

cchhaalllleennggee  ooff  tthhee  aaggee  aanndd  wwiillll  iimmppaacctt  yyoouurr  bbuussiinneessss  aanndd  yyoouurr  ffaammiillyy  iiff  

yyoouu  aallllooww  iitt  ttoo..    WWee  sseeee  aa  ddeeggrraaddiinngg  iinn  tthhee  wwoorrkk  eetthhiicc  wwhhiicchh  mmiirrrroorrss  

ssoocciieettiieess  iinnffaattuuaattiioonn  wwiitthh  ssoocciiaall  mmeeddiiaa,,  ppoopp  ccuullttuurree  aanndd  eevveenn  ddrruuggss..    

WWee  mmaakkee  aalllloowwaanncceess  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  ttoolleerraannccee  oorr  cchhaannggee  wwhhiicchh  

iiss  ffiinnee  aanndd  yyeett  oouurr  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeennttss  ssttiillll  cchhaammppiioonn  nnoottiioonnss  ooff  

ddeecceennccyy,,  iinntteeggrriittyy  aanndd  rreessppeecctt  tthhaatt  aarree  aallmmoosstt  ccoonnssiiddeerreedd  ''oolldd  

sscchhooooll''..    NNooww  hheerree''ss  tthhee  bboottttoomm  lliinnee..    NNeevveerr  mmiissttaakkee  ''oolldd  sscchhooooll''  ffoorr  

''oolldd  hhaatt''  bbeeccaauussee  ssoocciiaall  cchhaannggee,,  lliikkee  ffaasshhiioonn,,  iiss  ccyycclliiccaall..    WWhheenn  tthhee  

''rreevvoolluuttiioonn''  ccoommeess  aanndd  iitt''ss  ttrreennddyy  aaggaaiinn  ttoo  bbee  ppoolliittee,,  ccooooll  ttoo  bbee  

aarrttiiccuullaattee  aanndd  aass  aallwwaayyss,,  ppoowweerrffuull  ttoo  bbee  iinnffoorrmmeedd;;  YYOOUU''LLLL  BBEE  RREEAADDYY!!      
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