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Vtáky sú slobodné preto, 
lebo policajti nevedia lietať



Prvé kroky

• Na škole mi neboli schopní vysvetliť 
svet
– Čítanie, informácie, zdroje
– Zistenie: Štátny vzdelávací systém 

nemá so šírením pravdy a užitočných 
informácií veľa spoločné
• Ako fungujú peniaze?
• Ako fungujú drogy?
• Ako funguje mozog?

• Jeffrey Tucker: Liberty is a DIY project



Podnikanie

• Nie pre každého, ale ak máte 
správne vnímanie rizika, robíte veci 
ako chcete

• Podnikatelia pri dobrovoľnej výmene 
vždy riešia problémy ľudí
– Zisk = miera vytvorenej hodnoty. Čím 

viac, tým lepšie, ale nie je to ani zďaleka 
ľahké



Peniaze

• Pri podnikaní príjem brutálne kolísa 
(jeden mesiac strata, druhý mesiac 
zisk)
– Treba šetriť na “život”
– Treba šetriť pre prípad “krachu”, “krízy”, 

…
– Treba šetriť na budúcnosť / dôchodok

• Zabudnite na príjem zo štátneho 
dôchodkového systému

– Investujte primárne do seba!





Peniaze

• Moja stratégia
– 20% všetkého čo zarobím => zlato
– Šetrenie – zlato, striebro
– Dlhy, bežná operatíva – eurá

• Off-shore banky so 100% rezervami

– Hranie, rebélia, zábava, bežné používanie – Bitcoin
– Nikdy nekupovať štátny dlh (dlhopisy)

• Aj štátny dôchodkový pilier u mňa ide do akcií

• Tichý protest voči skrytému štátnemu 
kradnutiu cez infláciu a podporovanie 
svinstiev (vojny, …)



Peniaze

• Čo najmenej dlhov
– Veľmi závisí, ale nájom je často lepší ako hypotéka, 

hlavne ak chcete cestovať a presúvať sa po svete

"Ever since government started the central bank, the 
money system has rewarded debtors over savers. 
Presidents and government-employed economists 
have urged people live beyond their means, with 
the government leading the way. But look how debt 
compromises your independence, freedom to 
choose, and, ultimately, personal liberty. For a freer 
life, this can be fixed.” - Tucker



Prečo ešte Bitcoin?

• Ak vás zaujíma ako fungujú trhy, tu 
práve vznikajú
– načo sa používajú options, futures 

contracts, ... ?
– Čo takto si založiť za 10 minút 

anonymnú akciovú spoločnosť?
– Čo je to arbitráž?
– Je špekulácia zlá alebo dobrá?



Dane

• Dane = krádež
• Ak platíte na dani z príjmu viac ako 

€5000-€10000 ročne, niečo robíte zle



Mozog

• Aspoň raz denne porušiť jedno sprosté 
pravidlo
– “jazda na čierno” – ak nesúhlasíte s tým ako 

funguje štátna doprava
– “pirátstvo”

• Veľmi aktívne riešiť a rozhodovať sa
– Čo najmenej dôležitých rozhodnutí cez autopilot
– Najcennejšie, čo mám je čas – ako ho využívam?
– Sústredenie sa, nikdy sám seba neklamať, …



Charakter

• Dá sa budovať aktívne, nie je to o 
tom, že niekto je “nejaký”. Sme takí, 
akí chceme byť

• Zodpovednosť sám za seba



Ak ťa niečo serie, to vyrieš alebo 
to nerieš



Používaj súkromné 
alternatívy

• Spravodlivosť – arbitrážne súdy namiesto 
skorumpovaných štátnych
– BTW: sú aj lacnejšie a rýchlejšie

• Cestovanie
– Súkromné železnice, autobusy, letecká 

doprava sú takmer vždy lacnejšie a lepšie, aj 
napriek tomu, že nie sú dotované (ak im štát 
dovolí existovať)

– AirBNB, Couchsurfing, Hospitality Int.
– Uber/Lift (HopinTaxi do istej miery)



Bežný život

• Jedlo
– je kvalitné jedlo naozaj drahšie? (nie veľmi)
– lepšia interakcia s farmármi ako s fabrikami
– obrovský vplyv na kvalitu života, zdravie a 

teda slobodu
– Ono to rastie (skoro) samo! (+ akvapónia)

• Investujte do seba
– zdravie
– vzdelanie



Bežný život

• Nesledujte (mainstreamové) médiá
– Väčšinou totálne skreslený obraz
– Mozog chce “novinky”, ale väčšina z nich nie je 

pre náš život využiteľná
– TV-B-Gone
– N.N. Taleb: Avoid News

• Hackujte svoje domáce spotrebiče
– Obídete regulácie
– Používajte TSP do prania – prádlo vydrží čisté 

dlhšie, nie je to ekologický problém, je 
odbúrateľný v čističke



Bežný život

• Vyhýbajte sa polícii
– Waze
– Detektory radarov

• Nepoužívajte štátnu moc voči nikomu ak to nie 
je nutné (ochrana “duševného vlastníctva”, 
súdy, polícia). Skúste sa s ľuďmi dohodnúť.
– nevyužíva štátnu moc vládnucej triedy na 

vymáhanie licencií a patentov

• Kašlite na stavebné povolenia – stavajte “malé 
domy”, ktoré ich nepotrebujú



Internet

• Používajte šifrované e-maily
• Šifrujte všetky privátne správy a telefonáty 

(TextSecure, RedPhone, áno, aj mamu to 
naučíte za 10 minút)

• HTTPS Everywhere
• Disconnect.me search alebo duckduckgo
• Tor
• Ghostery
• Android je už teraz lepší ako iPhone v takmer 

všetkom



“Inside vs. outside job” – namiesto 
záveru

• Sloboda je vec vyhýbania sa tlaku 
spoločnosti (štátu, pravidiel, …), ale aj 
vnútorného nastavenia mysle

“The opposite of courage in our society is 
not cowardice….its conformity”- Rollo May
• Minimalizmus
• Cestovanie
• Meditácia
• Čo najmenej závislostí (napr. cigarety)
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