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Citát:  

A PRÁVE V TEJTO CHVÍLI SA VŠETKO ZMENILO.  

SÚ OKAMIHY, KEĎ NECÍTITE ŽIADNY STRACH, ŽIADNE ZÁBRANY.  

SÚ OKAMIHY, KEĎ JE VÝRAZ VAŠICH OČÍ INÝ A ĽUDIA Z NENAZDANIA POCHOPIA, ŽE 

HOVORÍTE VÁŽNE... 

                                                                                                                              (Paolo Coelho) 
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                             ÚVOD   

 

Nastal čas dať priestor novým myšlienkam, neskazenému a 
zdravému rozumu, ako aj čistému charakteru bez úmyslu 
obohacovať sa na úkor iných.       

                                                                                       Jana Lachkovičová        

                       

Vo „Svete bez peňazí“ nemá miesto: moc, sila, nadvláda, zneužívanie právomoci, 

korupcia, využívanie sa navzájom, vykorisťovanie, vraždenie, povýšenectvo, vojna, 

terorizmus, týranie, chudoba, úmrtia z dôvodu hladu a zimy. 

                                -------------------------------------------------------------- 

NEZIŠTNOSŤ, DOBROTA, SCHOPNOSŤ POMÁHAŤ SI, OCHOTA, POKORA, LÁSKA, 

EMPATIA, ÚCTA A CHARAKTER ČLOVEKA JE PREDPOKLADOM BEZHRANIČNÉHO 

BLAHA ĽUDSTVA NA ZEMI !!! 

 

                               
                                                                   

V projekte „Svet bez peňazí“ nie je správne si myslieť, že tí z nás, ktorí jasne 

vidia jeho realizáciu sú ľudia, ktorí sa chcú dostať k moci a ktorí sa chcú 

„nabaliť“, teda zbohatnúť na úkor ostatných.    

                   

Takéto myšlienky sú pre ľudí, ktorí si „Svet bez peňazí“ vedia predstaviť – 

NEPREDSTAVITEĽNÉ!!!          

 

 

                                                         3 



Projekt „SVET BEZ PEŇAZÍ“ v základných bodoch 

 

     =       =      

      „Dobrý biznis“ smeruje k zadlženiu ľudí a môže skončiť aj tragicky!   

 

Týmto projektom sa podstatne skvalitní život ľudí na Zemi. 

Cieľom projektu je:   

      odstrániť: 

•   Korupciu, byrokraciu a tunelovanie                

•   nezamestnanosť,  kriminalitu a neprávosti páchané na ľuďoch 

•   šikanovanie detí na školách 

•   týranie detí, žien a mužov 

•   nadmerný a už neúnosný stres a tým výrazne znížiť výskyt civilizačných  

     ochorení a predčasných úmrtí 

•   samovraždy zo zúfalstva kvôli existenčným problémom 

•   zbytočnú migráciu ľudí za prácou do ďalekých krajín 

       zabezpečiť pre všetkých: 

•   výrobu kvalitných potravín a výrobkov 

•   propagáciu zdravého životného štýlu 

•   dôstojné bývanie a kvalitné vzdelanie  

•   kvalitnú zdravotnú starostlivosť  

•   starým a zdravotne postihnutým ľuďom kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú 

     starostlivosť  

•   ochranu prírody pred znečisťovaním a devastáciou             

•   všetko potrebné pre zdravý a bezpečný život .....a iné 
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Mojim myšlienkam, nápadom a návrhom verím, a ich realizáciu si viem reálne 

predstaviť.  

Tento projekt obsahuje aj predpokladané riešenia na ten ktorý problém.  
Na rozdiel od súčasných politikov, ktorí nemajú ani len predstavu a nie ešte 
riešenia. Iba ak predstavu o znásobovaní SVOJICH majetkov a upevňovanie 
MOCI na úkor ostatných ľudí !!!   
 
Obrovským šťastím a duševným naplnením by pre mňa bolo, keby bola táto 
idea občanmi prijatá ako čistý a nezištný zámer o zlepšenie života na Zemi pre 
všetkých ľudí, bez rozdielu rasy, národnosti, vierovyznania a následne 
zrealizovaná za podpory širokej verejnosti.       

                                                

Citáty: 

Hrdina, ktorého milujem celou dušou, bol, je a vždy bude krásny – je ním 
PRAVDA! Nikde neleží PRAVDA na povrchu! PRAVDU TREBA HĽADAŤ!!! 
                                                                                            (Lev Nikolajevič Tolstoj) 
 
Slabý je ten, kto v seba stratil vieru a malý ten, kto má malé ciele. 
                                                                                                       (Svätopluk Čech) 
 
Nechoď tadiaľ, kade vedie cesta. Vykroč tadiaľ, kde cesty niet a zanechaj 
stopu. 
                                                                                                         (Francis Bacon) 
Narodili sme sa ako originál, tak nezomrime ako kópie!!! 
NEBOJ sa ZMENY, BOJ sa NEČINNOSTI!!!                                              (Neznámy) 
 

Je zaslepenosť odsudzovať to, čo nepoznáš.        (Lucius Annaeus Seneca) 
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Ako to vidím ja! „Svet bez peňazí“ (článok č.1) 

Milí priatelia, všetci vidíme a veľmi dobre vieme, ako súčasný spoločenský 

systém funguje, či už v našej krajine alebo vo svete všeobecne. 

Nezamestnanosť stále narastá , ľudia čoraz častejšie páchajú samovraždy zo 

zúfalstva, lebo nevidia inú možnosť ako sa vymaniť zo začarovaného kruhu 

nekonečných poplatkov, nezmyselných nariadení a zákonov a ich novelizácií, 

byrokracie, korupcie a beznádeje, že sa niečo zmení k lepšiemu.  

Chudoba zasiahla už aj strednú vrstvu obyvateľstva.  

Po desaťročia, stále a každým dňom čakáme, že niekto niečo urobí, čokoľvek, 

čo by nám, jednoduchým ľuďom zmenilo životy k lepšiemu.   

 

                         

Pretože peňazí pri súčasnom spravovaní sveta nebude nikdy dosť a jednoduchý 

človek sa môže aj potrhať v niekoľkých zamestnaniach - najradšej by som túto, 

už neúnosnú realitu vyriešila odstránením jedného, jediného problému, ktorý 

je príčinou všetkého zla a trápenia na Zemi a to: zrušením peňazí globálne.  

Bohatí a mocní nebudú mať nikdy dosť, zákony budú robiť tak, aby vyhovovali  

iba im a my, ostatní, budeme tí, ktorí budú musieť tieto zákony aj dodržiavať.  

Môžeme robiť čo chceme, môžeme sa snažiť akokoľvek zlepšiť svoju finančnú 

situáciu. Zákony a množstvo stále nových a nových nariadení, nás budú zrážať 

neustále k zemi.  

Je to cielená manipulácia ako udržať ľudí pri živote (lebo štát potrebuje dane) 
ale na druhej strane, aby sme veľmi nevyskakovali. Pre istotu vláda posunie 
zasa odchod do dôchodku. Až zrazu zistíme, že už nevládzeme a spáchame 
samovraždu alebo otec vyvraždí celú rodinu aby sa netrápila, prípadne matka 
zabije svoje deti, lebo im nemá čo dať jesť. 

Táto taktika je zámerná. Hovorí sa jej: Cielená likvidácia obyvateľstva!  
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K takýmto názorom, presvedčeniu a napísaniu knihy „Svet bez peňazí“, ma 
doviedlo doslova zúfalstvo a beznádej, že sa stav spoločnosti zmení k 
lepšiemu. 

Na základe osobných skúseností, prežitých udalostí, dlhoročného pozorovania 
vývoja spoločnosti ako aj súčasného diania vo svete všeobecne, som dospela k 
názoru a presvedčeniu, že jediná možná cesta k záchrane ľudstva a planéty 
Zem je cesta zrušenia peňazí v celosvetovom meradle.  

                                                                 
Peniaze podľa môjho názoru, môžu fungovať iba v spoločnosti, v ktorej 
morálne hodnoty vysoko prevyšujú tie ekonomické.  

V spoločnosti, v ktorej ľudia nad hodnotou peňazí, v maximálnej možnej 
miere vyznávajú morálne hodnoty ako sú (pokora, úcta človeka k človeku, 
schopnosť pomáhať si navzájom a neokrádať  jeden druhého, schopnosť 
nepovyšovať sa a neponižovať, schopnosť nevlastniť a neovládať).     
  
Peniaze môžu existovať iba v spoločnosti, v ktorej životná úroveň obyvateľstva 
je vyvážená rovnomerne, kde nie sú priepastné existenčné rozdiely.                                                                          
Peniaze môžu slúžiť ako platidlo iba vtedy, ak hodnotu peňazí, budú niekoľko 
násobne prevyšovať hodnoty morálne!!!       

Je viac než samozrejmé, že človek, ktorému sú odopreté základné ľudské 

práva (právo na život, potraviny, hygienu, bývanie, vzdelanie a zdravotnú 

starostlivosť) je schopný stav útlaku istý čas znášať, v žiadnom prípade však, 

ľudia nie sú ochotní takýto stav spoločnosti  tolerovať a akceptovať, čo v 

konečnom dôsledku znamená, že ľudstvo začne protestovať a domáhať sa 

svojich práv. 

Dosiahnuť stav spoločnosti, v ktorej morálne hodnoty budú vysoko prevyšovať 

chamtivosť človeka po majetkoch, peniazoch, bohatstve a moci, sa mi javí viac 

nedosiahnuteľný ako fakt, že si my ľudia uľahčíme život tým, že odstránime                                                                            
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jediný problém a to, problém peňazí, ktorý nám stojí v ceste. V ceste k 

spokojnosti a spoločenskému rastu na úrovni morálnych a duchovných hodnôt. 

Na fakt, že systém peňazí vo svete zlyháva v plnom rozsahu, poukazujú aj 

tieto skutočnosti: 

- celosvetová kríza, ktorej hlavným dôvodom jej vzniku je celosvetová korupcia  

  na všetkých spoločenských úrovniach. 

- rastúca zadlženosť krajín, bankroty štátov a bánk 

- slabý hospodársky rast a obrovská nezamestnanosť 

- narastajúca kriminalita a chudoba 

- zvýšená migrácia obyvateľstva, čo znamená neprimerané zaťaženie a zníženie 

životnej úrovne pre krajiny prijímajúce imigrantov 

- rozmach zbraní, drog a obchodu s bielym mäsom na prostitúciu a orgány 

- nepokoje, vojnové konflikty a terorizmus 

 

                      
                                                                                                                                       

Je evidentné, že doterajšie politické spravovanie sveta oligarchami a 

pohlavármi je neúčinné, nevykazuje žiadne spoločensky a ekonomicky 

zveľaďujúce sa prostredie, žiadnu schopnosť súčasných politikov prísť s novým 

riešením na celosvetovú krízu ako aj všetky vyššie uvedené problémy 

globálneho charakteru.  

Je zarážajúce, že v 21. storočí musíme riešiť tak banálne, zásadné 

a samozrejmé skutočnosti, ktoré v žiadnom prípade nemajú byť vizitkou 

spokojného, spoločenského života na základe morálnych hodnôt.       

                                                                                                                                              

Je bezpodmienečne nutné, okamžite urobiť RADIKÁLNE ZMENY v systéme 

riadenia spoločnosti !!! 
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Za desaťročia vládnutia politických garnitúr sa občania nedočkali žiadnych 

pozitívnych zmien. Práve naopak. Korupcia najväčších rozmerov, s tým 

súvisiaca prepadajúca sa ekonomika, katastrofálna životná úroveň 

obyvateľstva a narastajúca chudoba sú výsledkom vládnutia doterajších vlád. 

              

Vo „Svete bez peňazí“, kde každý bude vykonávať prácu, ktorá ho baví, sa nikto 

nebude cítiť využívaný, bude mať dosť času na oddych, relaxáciu, svoju rodinu 

a to bude dôvod, robiť svoju prácu s láskou a kvalitne. 

 

Ak človek vykonáva akúkoľvek prácu z láskou a preto, že ho jednoducho baví, 

výsledný efekt sa odrazí aj na kvalite výrobkov alebo služieb. Bez zbytočného 

nátlaku, stresového, finančného, byrokratického a existenčného zaťaženia je 

človek schopný produkovať oveľa viac a kvalitnejšie. 

 

 

                         

 

Vo „Svete bez peňazí“ by sme neboli zbytočne limitovaní.  

Byť limitovaní peniazmi znamená, ŠETRIŤ úplne všade, no nie každý a to sa 

potom odráža na kvalite úplne všetkého.  
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Výhody „Sveta bez peňazí“ sú nasledovné: 

 

- Odstráni sa okamžite korupcia, rozkrádanie inak povedané privatizovanie 

politikmi, okrádanie a vykorisťovanie pracujúceho ľudu nefunkčným 

sociálnym systémom a finančnými skupinami.                                                       

- Nebudú potrebné banky, sociálne poisťovne, daňové úrady, ktorých 

zamestnanci aj tak nevykazujú žiadnu prospešnú prácu pre spoločnosť. 

Zruší sa množstvo nezmyselných povolaní a funkcií, ktoré nemajú žiadny 

význam ani zmysel pre spoločnosť. 

- Nebudeme musieť robiť prácu, ktorá nás nebaví alebo, ktorú robíme len 

preto, že z platu, ktorý dostaneme, dajme tomu vyžijeme.  

- Nebudeme musieť cestovať kilometre za prácou, môžeme si vytvoriť 

vlastné pracovisko priamo doma alebo v blízkosti domova.  

- Mami nebudú nútené skoro ráno zobúdzať svoje deti a zbytočne ich  

stresovať ako aj seba. Výchova dieťaťa je tak isto dôležitá, ak nie 

       dôležitejšia, ako mnoho iných povolaní, pretože vychovať zdravého  

       a morálnymi hodnotami plnohodnotného, človeka pre spoločnosť, je tá  

       najväčšia úloha a zodpovednosť v živote človeka a spoločnosti. 

- Odstráni sa už neúnosný stres pracovný a existenčný. Tým sa zníži výskyt 

civilizačných chorôb, ochorení a predčasných úmrtí. Podstatne sa 

eliminuje a časom aj odstráni impotencia čoraz mladších mužov 

a neplodnosť žien. 

- Odstráni sa byrokracia v adoptovaní detí z detských domovov. 

- Odstráni sa kriminalita, ľudia nebudú nútení kradnúť, prepadávať ľudí, 

vraždiť zo zúfalstva. 

- Ľudia si budú navzájom pomáhať a zlepšia sa medziľudské vzťahy. 

Nebudeme sa musieť báť chodiť po ulici s tým, že nám niekto za rohom 

vrazí nôž do chrbta pre 10 eur, ktoré práve ani my sami nemáme. 

- Nebudú bezdomovci. Každý človek bude mať zabezpečené kvalitné 

bývanie. 

- Nebudú nezamestnaní. Každý bude mať prácu a každý bude žiť na úrovni 

hodnej ľudskej bytosti v 21. storočí. 
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- Zdravotná starostlivosť bude kvalitná a dostupná pre každého rovnako. 

Zdravotné zariadenia a nemocnice budú zmodernizované. Všetky zrušené 

obvodné ambulancie, zdravotné strediská na dedinách a v odľahlých 

oblastiach budú obnovené.                                                                                                                                    

 -     Zdravotníci, záchranári, zdravotné sestričky, lekári,  hasiči, ľudia ťažko  

       pracujúci a pracujúci v nebezpečných a zdraviu škodlivých prevádzkach,                                                              

       budú pracovať podstatne menej ako v súčasnosti. Nebudeme sa musieť 

       naháňať a robiť nadčasy kvôli pár peniazom, ktoré nám možno na nejaký  

       čas pomôžu, no z dlhodobého hľadiska nás pripravia o zdravie, o možnosť  

       vidieť rásť svoje deti a často krát aj o manželstvo. 

- Budeme hľadať riešenia, (ak už nie sú nájdené a vymyslené, no zámerne 

pred verejnosťou zadržiavané) aby v zdraviu škodlivých a život 

ohrozujúcich prevádzkach nemusel nikto z nás pracovať. 

- Zastaviť nezmyselné zbrojenie. Armádu a použiteľnú techniku využívať 

v prípadoch ohrozenia obyvateľstva prírodnými živlami a katastrofami.                                                    

-      Odstráni sa šikanovanie na školách z dôvodu finančných rozdielov.  

       Zabezpečia sa okamžité opatrenia vo výchove žiakov z dôvodu ich  

       otrasného správania sa k učiteľom.  

- Bez finančného obmedzovania bude ďalej možné: 

- Rekonštruovať a reštaurovať staré budovy, pamiatky a vzácne stavby. 

- Ochraňovať prírodu pred nezmyselným znečisťovaním a devastáciou. 

- Zabezpečiť a umožniť kultúrny život a rozvoj pre každého, kto má záujem. 

- Obnoviť slovenské, domáce farmárčenie, kvalitnú, domácu výrobu ako aj 

spoločenský chov dobytka, hospodárskych zvierat. Pestovanie obilia, 

zeleniny a ovocia bez zbytočných, nezmyselných nariadení EÚ o správnej 

veľkosti ovocia.  

 

Pýtate sa ako? JEDNODUCHO!!! 
Predstavte si, že bývate na dedine v rodinnom dome, máte veľkú záhradu 
alebo vzťah k poľnohospodárstvu? Ja viem, je to drina, ktorá si vyžaduje 
obrovské nasadenie celý deň a každý deň.  
Bežne sa stáva, že svoje výrobky a dopestované plodiny musíte predávať pod 
cenu. Do obchodných reťazcov vám vami dopestované produkty neodkúpia? 
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Podľa nezmyselných zákonov a nariadení Európskej únie, uhorky, zemiaky, 
mrkva, kukurica, slivky, čerešne, melóny a iné produkty nemajú byrokraticky 
a nelogicky určené miery.  
A tak litrami potu dopestované tony vynikajúco chutiacej domácej zeleniny 

a ovocia končia na skládke. Predpokladám, že nikto z nás netúži kupovať 

modifikované potraviny,  umelej – odpornej chuti doslova nejedlé ovocie 

a zeleninu.  

                                                                  

                                 STOP  
 

Vo „Svete bez peňazí“ by sme nemuseli vnímať iba svet financií, iba 

nezmyselné,  samotné peniaze. Sústredili by sme sa v prvom rade na kvalitu. 

Náročnú prácu v poľnohospodárstve, záhradkárstve, chovateľstve, farmárčení, 

by nerobilo iba niekoľko málo ľudí, ale robili by ju všetci z dediny a blízkeho 

okolia, ktorých konkrétna práca baví. Veď je toľko nezamestnaných. Už by sme 

sa nemuseli báť, že nás nebude mať gazda alebo zamestnávateľ z čoho zaplatiť. 

Už nebude musieť nikto vo „Svete bez peňazí“ špekulovať a obchádzať zákony, 

šetriť na kvalite výrobkov. Miesto mäsa do klobások a párkov dávať múku, 

pomleté kože, kosti, ľad s pridaním mletej papriky alebo radšej umelého 

farbiva. Výrobcovia nebudú musieť uponáhľať proces údenia klobások len aby 

rýchlo zarobili a po čase zistíte, že klobásky vo vnútri plesnivejú.  

Napúšťať mäso a ryby vodou aby nabrali na váhe a ďalej sú nepoužiteľné, 

nedajú sa jesť. Mäso už nie je to čo si pamätáme s pred 30 - 40 rokov, krásna 

vlásočnicová štruktúra a nie nejaká zlisovaná hmota.                                                                                                                     

Šunka a debrecínska šunka z pravého bravčového karé, krásne voňali a mali 

svoju špecifickú chuť. Boli vyrábané z ozajstného mäsa. Každý salám mal svoju 

farbu a vôňu. Bol evidentný rozdiel medzi Nitranom, Loveckou salámou, 

Turistom, Maďarskou salámou, Čabajskou klobásou či diétnou salámou. Dnes 

máme desiatky druhov salám, klobás, šuniek, jogurtov a všetko je na jedno 

kopyto. Nič iné len biznis.  
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A neviem si ani predstaviť čo obsahujú grilovacie klobásky, ktoré sú biele alebo 

béžové, čo je v nich asi pomleté? Brrrrrrrrr. 

Pamätáte si, mlieko vo fľašiach a na vrchu chutná, hustá smotana, ktorú sme 

ako deti prstom vylizovali. Mlieko chutilo, nebolo samá voda ako dnes.  

Nie je predsa normálne aby syry a jogurty boli tak dlho trvanlivé a uskladnené 

len tak mimo chladiaceho boxu. Sirupy a džúsy, ktoré kupujeme v obchode nie 

sú z prírodného ovocia, je to voda, cukor a farbivo. Chlieb a pečivo sa dajú jesť 

len keď sú čerstvé, na druhý deň a neskôr sú ako guma, bez chuti a plesnivejú.  

Kde sú vynikajúce Dubčekove rožky a guľatý chlieb, voňavý, chrumkavý, ktorý   

nám chutil sám o sebe, iba osolený alebo omastený s cibuľkou, voňavými 

paradajkami a paprikou zo záhradky. Ani šunku sme nepotrebovali.                                                                                                                         

Sami uznáte, že už teraz sa veľa potravín nedá jesť.  

Sami uznáte, že ak sa človek stravuje na báze umelín, farbív, náhrad a É-čiek, 

tak nebudeme dlho čakať a alergie máme onedlho tu, tak ako upchaté cievy od 

cholesterolu, žalúdočné ťažkosti, nedostatočné trávenie, nafúknuté bruchá, 

bolesti hlavy a kĺbov.   

Deti sa už s alergiami rodia a sú úžasný zdroj peňazí a biznisu. Nehorázne 

predražené detské oblečenie, dojčenská výživa, mlieka, plienky, postieľky, 

kočíky, hračky. Mamičky môžu absolvovať kurz čarodejníctva aby vyžili 

s dieťaťom zo sumy 200 eur na mesiac.                                                                                                                          

Zdravá výživa by vo „Svete bez peňazí“ nebola dostupná iba solventným ľuďom 

ale všetkým.  

Naša krajina, naše Slovensko si z detstva pamätám ako úžasnú, úrodnú krajinu, 

kde bolo možné dopestovať čokoľvek.  

Všetko sme mali, až na citrusové plody. Teraz ich máme plné pulty a neviem 

ako vám, no mne nechutia.  

Málokedy natrafím na dobrý pomaranč alebo mandarínku, ktoré stoja kopu 

peňazí a ani nie sú šťavnaté.  

Vo „Svete bez peňazí“ by sme sa vrátili k starým, dobrým receptúram.  

Ľudia by si pomáhali pri pestovaní potravín, chove dobytka, ktoré by sa páslo 

na zelenej lúke a nie kŕmené všelijakými múčkami a na malom, doslova 

nevhodnom priestore.  
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Veľakrát sme svedkami toho, že zvieratá sú pre nedostatok peňazí 

podvyživené, žijú doslova vo svojich výkaloch. Toto všetko by bola minulosť.  

Vo „Svete bez peňazí“, by nič nebolo nemožné.  

 

Tak isto pri prírodných katastrofách, ktoré našu krajinu, ako aj okolité krajiny 

postihujú, záplavy a zosuvy pôdy a kamenia, vytopené, podmyté, popraskané 

a zosunuté domy, ktoré vám v okamihu prírodný živel zoberie a v okamihu 

ktorého sa stanete bezdomovec. Nastane plač, smútok, bolesť, smrť 

a beznádej. A v takomto prípade sme proti prírodnému živlu bezbranný.  

Bez limitu peňazí je možné postaviť hrádze, vyhĺbiť koryto rieky a neviem čo 

všetko. Vy sami, čo žijete v dedinách, najlepšie viete kde sú nedostatky, určite 

ste šikovní, sú z vás dobrí odborníci a viete tieto nedostatky aj odstrániť.   

Prírodný živel sa nepýta a nepozerá na to, či sme bohatí alebo jednoduchí 

ľudia.  

A ako sa zachová vláda krajiny? Dá vám smiešne odškodné, ktoré vám aj tak 

nič nerieši? Za tú almužnu, ktorú dostanete, si nový dom nepostavíte, ani 

podmytý a zosunutý kopec nevrátite na pôvodné miesto, ani strhnutý most 

a prepadnutú cestu, ktorú odnesie prívalová voda 100 metrov ďalej, za pár 

peňazí neopravíte. A škody na úrode, vaša drina, energia, čas, peniaze, ktoré 

ste dali do toho aby ste niečo vypestovali. Vláda vyčlení pre ľudí smiešnu sumu 

na opravu postihnutých oblastí, ktoré možno niečo vyriešia, no určite nie 

všetko. Vzhľadom k meniacej sa klíme sa budú záplavy, zosuvy pôdy a polomy 

opakovať.  

Nie vláda nás zachráni, tá na nás kašle!!! Sami si musíme pomôcť, sami 

musíme zastaviť ZLO. Len my sami si môžeme a musíme povedať čo a ako to 

chceme. Nie diktát, záujem jednotlivca, či menšiny  ale vôľa ľudu je na prvom 

mieste!!! 

Tak sa prosím zamyslite, prečo sa limitujeme nezmyselnými peniazmi.  

Mrzí nás, že ešte ako tak máme čo jesť?  

Že máme pôdu, vodu, ktorú naša vláda rozpredáva na biznis.  

Chceme dopustiť, že pod zámienkou obchodu v prospech spoločnosti sa 

nabalia zasa len jednotlivci?        
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Sú oveľa dôležitejšie a hodnotnejšie veci na svete ako sú peniaze. 

Pomáhajme si preto, lebo ten druhý potrebuje pomoc, tak ako si pomáhate, 

keď vám prírodný živel zničí dedinu, usmrtí niekoho blízkeho, keď vám zhorí 

dobytok.  

To sú ozajstné tragédie, ktorých obete nám boli blízke a ktoré už nikdy 

neuvidíme.  

Opravujme všetko to, čo treba, nie iba to, na čo sú peniaze. Peňazí je dosť, len 

sú na súkromných účtoch. S tým neurobíme nič.  

Čo ale urobiť môžeme je: POCHOPIŤ KONEČNE, že všetko, čo sa vo svete deje, 

je cielené, že to niekto naplánoval a chce nás zničiť.  

Pre normálny ľudský mozog, je takáto likvidačná taktika NEPOCHOPITEĽNÁ.  

Ak sa aj podarí zničiť ľudstvo, príde rad aj na tých, ktorí toto peklo plánujú.                                                                 

Oni sami sa začnú medzi sebou vraždiť,  ale to oligarchovia nevedia, lebo majú 

obmedzené myslenie.  

Pýtate sa prečo by to robili? Prečo by sa medzi sebou vraždili?  

No jednoducho preto, lebo NIKDY NEBUDÚ MAŤ DOSŤ!!!    

Ak zrušíme peniaze, nič sa nestane a už vôbec žiadnu hodnotu nemajú tie 

peniaze, ktoré si banka a korporácie natlačia ako bezcenné papiere, za ktoré si 

ale, ak si ich požičiame, inkasujú nehorázne úroky čiže úžeru. 

Ak by sme si pomáhali navzájom, preto, že ten druhý alebo všetci pri nešťastí 

potrebujeme pomoc, treba si uvedomiť že v tom okamihu by sa postupne 

upravovali aj medziľudské vzťahy.                                                                                                                        

Už by susedia neriešili také stupídnosti, ako je boj o pol metra chodníka, dva 

metre pôdy či parkovacie miesto.  

Tak, ako keď držíme spolu pri hokeji alebo futbale, držme spolu a pomáhajme 

si pri práci a stretávajme sa spoločne pri zábave.  

Vo „Svete bez peňazí“ nebude musieť otec a manžel tráviť 12 hodín v práci pod 

stresom, už sa nebude musieť žena- matka trápiť ako uživí seba a svoje dieťa 

z 200 eur/na mesiac.  

Už ženy nebudú musieť rozmýšľať nad tým, či si dieťa nechajú alebo ho 

porodia a hodia do kontajnera.  

Manželia sa nebudú hádať, že majú málo peňazí, že si nemôžu dovoliť základné 

potreby pre život.  
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Už nebudú ľudia stresovaní z holého faktu – strašidelnej hypotéky na 30 rokov.  

                                                                                                                       

                      
 

Už nebudeme musieť rozmýšľať nad tým, že dáme jesť mäso a ovocie, ktoré (aj 

tak pochybujem, že má vitamíny) iba deťom.  

Alebo preto, aby sa deťom v škole neposmievali.  

Dovolenka z ťažko našetrených peňazí alebo dovolenka na pôžičku predsa 

nemôže človeku spôsobiť radosť!  

Medziľudské vzťahy by sa postupne vylepšovali, nebol by dôvod kradnúť, 

prepadávať a zabíjať pre pár peňazí.   

A takto môžeme pokračovať ďalej ešte veľmi, veľmi dlho.                                                                                                                                        

Človek nepotrebuje ku šťastiu peniaze, majetky, moc, slávu a pocit, že niečo 

alebo niekoho vlastní. 

A ten ,kto si to myslí, sa veľmi mýli. Človek potrebuje lásku, slobodu, prácu a 

oddych zároveň. Za peniaze si úprimnú lásku nekúpite, falošnú pretvárku áno.                                                                                                              

Vzhľadom k vývoju akým sa svet uberá je viac než nevyhnutné, urobiť všetko 

preto,  aby sme zabránili ešte väčšiemu morálnemu úpadku ľudstva, devastácii 

našej planéty a zotročovaniu jej obyvateľstva. 
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Na zamyslenie: Na planéte Zem sme IBA nájomníci !!! (článok č.2) 

 

               
 

- Sú veci, ktoré sú dané a my ľudia ich nezmeníme. Ako napríklad to, že 
nezmeníme otáčanie zemegule na opačnú stranu. 
- Sú veci, ktoré zmeniť môžeme. Ako napríklad to, že opravíme veci, ktoré nám 
prestali fungovať.  
- Sú však veci, ktoré zmeniť musíme!!! Ako napríklad, nefunkčný spoločenský 
systém, ktorý privádza ľudí do zúfalstva!!!                     
A je dokonca našou občianskou povinnosťou  tak urobiť, minimálne sa o to 
pokúsiť. 
Vesmír tu bol odjakživa. Je nekonečný a preto hádam ani nemá význam 
zamýšľať sa nad tým, kde začína a kde končí. Počas evolúcie prechádzal vesmír 
rozličnými zmenami a tak sa stalo, že počas miliónov rokov sa Zem 
vyformovala do podoby ako ju poznáme, odkedy je človek na Zemi.  
Planéta Zem má neuveriteľné bohatstvá, ako sú: prírodné zdroje, nerastné 
suroviny, fauna, flóra, rieky, moria, oceány a podobne.   
Nikto z nás, žiadny ľudský tvor sem tieto dary Zeme nepriniesol, vznikli samé. 
Žiadna ľudská technológia ale príroda zariadila, čo na Zemi bude.  My sami sme 
prišli na tento svet bez ničoho, celkom nahý. Mali sme a máme právo na Zemi 
žiť. Človek mohol dary Zeme nachádzať, objavovať, skúmať a užívať.  
Človek mal právo pri svojom vývoji súčasne nachádzať aj spôsoby, ako dary 
Zeme využije.  
 
Mohol sa rozhodnúť dvomi spôsobmi:  

1. Všetko čo človek objaví, bude patriť všetkým, bez rozdielu, rovnakým 

              dielom 

2. Všetko čo človek objaví, bude patriť jemu samému a ostatným  

prídelom 
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Lenže človek je tvor nedokonalý  a tak sa rozhodol pre druhú možnosť.   

                           

Pýtam sa:  

AKÝM PRÁVOM si človek privlastnil niečo, čo mu vôbec nepatrí!!!  

Dary Zeme tu predsa boli od nepamäti. My ľudia, ak sa niektorým z nás tak dá 

vôbec povedať, sme tu, na planéte Zem iba NÁJOMNÍCI !!!                                                                                                

Nikto z nás nemá právo z prírodného bohatstva profitovať a už vôbec nie si 

ho  privlastňovať!!!     

Nikto z nás nemá právo devastovať planétu a čokoľvek, čo sa na tejto 

planéte nachádza.                  

Nikto z nás nemá právo nikomu vládnuť,  ovládať ho a vykorisťovať.  

Môj názor je: 

Máme právo nachádzať, objavovať, skúmať , ďalej spracovávať a používať.  

Nie však iba vo svoj prospech ale v prospech všetkých.                                                                                                              

Máme právo zveľaďovať prostredie, v ktorom žijeme, pretože myslenie 

človeka, výskum a vývoj technológií je na vzostupe.   

My ľudia máme (aspoň sa to tak u niektorých javí) aj mozog alebo ak chcete, 

rozum a mali by sme ho vedieť aj používať.                                                                                                                                           

Mali by sme mať schopnosť rozoznať, kedy je naše zmýšľanie v súlade 

s prírodou, morálkou a v záujme nás všetkých alebo kedy človek koná a využíva 

verejné zdroje iba vo svoj prospech, obchoduje s nimi a zneužíva prácu iného 

človeka na svoje seba obohatenie sa.  

Zabúdame stále na fakt, že sme na planéte Zem na návšteve, že tu žijeme 

prechodne!!! Na to by sme mali myslieť aj záujme budúcich generácií, čiže 

našich detí a vnúčat!!! 
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ZEM BEZ NÁS PREŽIJE, 

                    

                           

  ... MY BEZ ZEME NIE !!! 

        

                                                 

Každý od každého sme svojim spôsobom, priamo či nepriamo na sebe závislý. 

Potrebujeme jeden druhého, či sa nám to páči alebo nepáči , či si to 

uvedomujeme alebo či sa tejto pravde bránime. Nikto z nás nevie robiť všetko.  

Pekár si nevie ušiť šaty a krajčír si nevie vyrobiť elektrinu. Každý jeden človek a 

všetko živé čo sa na Zemi nachádza, má právo na slobodu a má právo užívať 

všetky dary Zeme bez rozdielu.             19 



Nikto nemá právo nikoho obmedzovať, ponižovať, týrať, vykorisťovať a nikto  

nemá právo nad nikým vládnuť a uplatňovať si nad kýmkoľvek a čímkoľvek 

svoju moc, pretože mu ju nikto nedal !!! 

                            

Tak ako sa svet vyvíjal, súčasne s ním sa vyvíjali aj ľudia a formovali sa ich 

charakterové vlastnosti.   Pri ľudskom vývoji ľudia urobili veľmi veľa chýb, čo je 

pochopiteľné. Kto nerobí, nič nepokazí.  

Človek  je však tvor nedokonalý. Kto pracuje, môže a má právo robiť chyby.  
Treba však rozlišovať, či človek robí chyby omylom alebo účelom: 
- chyby omylom sa prepáčiť dajú. 

- chyby účelom, ktorými človek spôsobuje škody sústavne a zámerne, tieto 

   omyly sú NEOSPRAVEDLNITEĽNÉ!! 

Všetko, čo sa na Zemi nachádza, teda prírodné zdroje, moria, oceány, fauna, 

flóra ako aj všetko to, čo človek vlastnými rukami vytvorí, postaví, vyrobí a 

zveľadí je bez akejkoľvek výnimky výlučne POZEMSKÝM VLASTNÍCTVOM.  

Jedinou výnimkou je človek, ktorého nemožno vlastniť!!!            

Väčšina z vecí, čo človek vymyslel či vytvoril sú úžasné. Omyl človeka bol v tom, 

keď si začal veci privlastňovať a profitovať z nich len pre seba.                     

Človek zabudol, že zdroj, na ktorom zbohatol je prírodný.  
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Každý z nás je iný! 

Nie každý z nás má vodcovské a organizačné schopnosti. Sú ľudia akční ale aj 

taký, ktorí nemajú schopnosť prejaviť sa.  

Vo svete musí byť poriadok a systém, nie však uplatnený takým spôsobom, 

že sa budeme využívať,  okrádať, vraždiť, jeden nad druhého sa povyšovať 

a uplatňovať svoju moc.  

Každý z nás sa niekde narodil a nech žijeme hocikde na svete, môžeme zem – 

pozemok, na ktorom stojí náš dom, chatrč či vila užívať, prečo by sme mali ale 

túto zem, či dom vlastniť? 

Človek by si mal stále uvedomovať, že všetko, čo máme a čo užívame pochádza 

z prírodných zdrojov tak, ako vzduch, voda, slnko, že Zem tu bola dávno pred 

nami a my máme právo ju IBA užívať.   

A práve tu vidím problém, prečo sú také priepastné ekonomické rozdiely 

medzi ľuďmi celého sveta.  

Z uvedeného vyplýva, že už dávno v minulosti zlyhal ľudský faktor tak, ako 

zlyháva aj teraz.  

My ľudia sme nič, sme zanedbateľné stvorenia v porovnaní so zemskou a 

vesmírnou silou. Sopky premenia na prach všetko a všetkých, ktorí  im stoja v 

ceste. Cunami nás môže kedykoľvek zatopiť,  zemetrasenie zrúca naše obydlia, 

zahynieme v sutinách, zem sa otvorí a ocitneme sa v pekle, z ktorého niet 

návratu.  

Čo sú proti sile vesmíru a prírody finančné skupiny a korporácie, ktoré sa tak 

radi nazývajú žralokmi? Čo je proti zemskej sile Mafia, Európska únia a NATO?  

Sme nič, drobný pozemský tvor. Lenže EGO nepustí.  

Človek si stále dokazuje, čo všetko dokáže, kam až siaha jeho sila a moc, 

ktorú mu nikto nedal, iba ju zneužíva v neprospech slabších, čo je odporné. 
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VY, čo si myslíte aký ste mocní, pamätajte na silu Zeme, čo všetko dokáže. 

A keď raz budete na vašej super jachte, keď sa na vás bude valiť 60 metrová 

vlna a zmetie vás , alebo vás pohltí vodný vír, vedzte, že v ten moment, budete 

prosiť pána Boha aby vás zachránil a možno by ste dali celý svoj majetok za to, 

keby vám pomohol niekto z nás, jednoduchých ľudí, ktorých zneužívate a ich 

tvrdú prácu využívate iba vo svoj prospech.   

Vaše EGO je veľmi veľké a POKORA veľmi malá. A práve naopak by to malo 

byť.  

Všetkého máme dostatok! 

Na svete máme všetkého dosť, nepotrebujeme vyrábať zbytočnosti. Butiky sú 

plné šatstva, obuvi a ľuďom je zima a mrznú. Bytov je plno, sú prázdne a ľudia 

sú bezdomovci. Farmy, fabriky sú zdevastované, zanikajú a ľudia nemajú prácu. 

Obchody sú plné potravín, ktoré sa vyhadzujú a ľudia zomierajú od hladu. 

Navrhujem „Svet bez peňazí“ lebo viem, že peniaze nepotrebujeme.  
Peniaze obmedzujú človeka a kazia charakter. Človek je bytosť nedokonalá.  

Nie každý z nás má dokonalý charakter. Nie každý z nás je nepodplatiteľný.   

V minulosti ako aj v súčasnosti, sme svedkami toho, že práve ľudia bez čistého 

charakteru, bez schopnosti odolať pokušeniu peňazí a úplatkov, vládnu vo 

svete. Takýmto spôsobom spravovať krajiny a svet nie je správne.  

Vidíme to všetci, kam vedie  chamtivosť po moci a peniazoch.  

Výsledkom sebeckosti, chamtivosti a nulového uvažovania sú aj nepokoje na 

Ukrajine, kde hrozí občianska vojna, ak nie 3. svetová, na čo radšej ani 

nepomyslím.  A slovenská vláda sa pýši opatrením na príjem emigrantov, ktoré 

je hodné uvažovania mrazenej ryby.                                                                                                                                                                                             

VY mocní, čo máte v úmysle rapídne a cielene znížiť populáciu ľudstva vedzte, 

že je to len prejav vašej neschopnosti uvažovať inak, než mocensky, čo je dosť 

úbohé.  

Mýlite sa ak si myslíte, že na základe takých primitívnych rozhodnutí akými sú 

cielená likvidácia ľudstva a ničenie planéty z vás robí frajerov a silákov.  

Je to obyčajné sprosté vyvražďovanie.  

Efekt vášho uvažovania a konania je presne opačný.  

Iba slaboch a zbabelec sa povyšuje nad ostatných a neprimerane uplatňuje 

svoju moc. 
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VY mocní, čo vám nie je nič sväté, pripravujete ľudstvo o pôdu a kvalitné 
potraviny.  Kto vám dal právo potraviny nadmerne modifikovať? Mrzí vás, že 
máme ešte ako tak čo jesť? Hoci veľa potravín je už teraz nejedlých.  

VY mocní stále zabúdate na to - a možno vám to ešte nikto nepovedal, že na 

planéte Zem sme tu všetci IBA ako NÁJOMNÍCI.  

Nie sme tu VLASTNÍCI, hoci mnohí si privlastňujú automaticky. 

VY mocní keď vyvraždíte národy, z jedlých potravín urobíte nejedlé a keď 
zničíte všetko, čo sa zničiť dá, VEDZTE, že príde deň, kedy sa začnete zabíjať 
sami medzi sebou. A bude to preto, lebo VY mocní nebudete mať  NIKDY  
DOSŤ!!!  

Preto už nemožno čakať, už sa nemôžeme iba prizerať.  
Je našou ľudskou povinnosťou zastaviť ZLO. 
Už nemôžeme viac dovoliť aby mozog obmedzený myslením iba na úrovni 
peňazí a moci ďalej ubližoval ľudstvu a ničil všetko čo mu príde pod ruku. 

                 

NEBOJ SA ZMENY, BOJ SA NEČINNOSTI!!! 

JE ČAS NA RADIKÁLNE ZMENY!!!  

Prišla som s myšlienkou žiť bez peňazí a je len a len na nás, aby sme zachránili 

sami seba a všetko, čo sme zničili a zdevastovali, kým sa to ešte zachrániť dá.   

Peniaze a majetky nie sú nič v porovnaní s ľudským životom, darmi prírody a 

silou vesmíru. Ľudský život je dar a zázrak sám tak, ako dary prírody.  

Nikto nemá právo si tieto dary privlastňovať a ničiť ich.  

Jediné právo robiť vo vesmíre zmeny a vo svete selekciu druhov má buď vyššia 

moc alebo vesmír sám.  

Vyššia moc a vesmír sú tie najvyššie veličiny, ktoré majú právo vydávať zákony 

a to zákony prírody a majú právo porušovanie týchto zákonov aj trestať.   

My všetci, bez rozdielu sme tu nato, aby sme zákony prírody dodržiavali.    
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A čo sa týka zákonov ľudských, tie majú byť postavené tak, aby nikoho 

nezvýhodňovali, teda pre všetkých rovnako.  

Svet musia spravovať iba ľudia čestní a spravodliví.  

 

Sú chorý tí, ktorí hrabú iba pre seba a ktorí zastávajú záujmy iba svoje vlastné. 

Ich zmýšľanie je obmedzené a tým pre spoločnosť škodlivé a neprijateľné!!!  

Preto všetkých vyzývam a prosím zároveň, aby ste sa zobudili. Inak si sami sebe 

podpíšeme trest smrti vo forme prírodných katastrof a vedzte, že nikto tam z 

hora sa nás nebude pýtať, či s tým súhlasíme. Jednoducho sa stane nešťastie a 

nastane plač, krik a zúfalstvo. 

Vo „Svete bez peňazí“ nemá bezcharakterná politika miesto!!! 

No kým si urobíme našu krajinu a svet aký chceme, musíme si uvedomiť 

nasledovné!!! 

Už dávno neplatí, že jednoduchý človek sa nemôže zaujímať a robiť politiku 

s ľudskou tvárou. Že musí iba bezradne plniť mocenské príkazy a nezmyselné 

zákony. Akceptovať neľudský fakt, že pár ľudí na svete nevie čo so svojimi 

nakradnutými miliónmi a zvyšok planéty žije na hranici chudoby ak nie ešte 

horšie. 

                            

Práve preto, že sme boli dlhé desaťročia držaní v nevedomosti, že nič 

nemôžeme, že nemáme právo sa k ničomu vyjadriť ani nič ovplyvniť, práve 

preto je stav spoločnosti taký, aký je. Áno, my všetci sme tomu na vine. A teraz 

to, čo sme dopustili, MUSÍME ZASTAVIŤ A ZMENIŤ !!! Musíme sa o dianie 

v krajine zaujímať, pretože inak si ani nechcime predstaviť, čo bude na tomto 

svete o 10 rokov. Otázka znie, či tu vôbec ešte Svet ako taký, bude.  

Píšem zámerne SVET, pretože my všetci sme jeho súčasťou.  
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REALITA BEŽNÉHO ŽIVOTA, NAD KTOROU SA TREBA ZAMYSLIEŤ: 

Myslíte si, je normálne v 21.storočí, že: 

- deti na začiatku školského roka nemajú učebnice? 
- rodina ako taká, ako základná bunka spoločnosti, je likvidovaná? 
- miesto toho, aby bolo rodine pomáhané, tak radšej zoberieme rodičom deti?  
- pozerať sa, súhlasiť a akceptovať kopu ďalších nezmyslov?..... 
 
Mali by sme sa sústrediť na stále častejšie sa opakujúce prírodné katastrofy, 
zakladať záchranné tímy, budovať protipovodňové zábrany a podieľať sa 
spoločne na projektoch, ktoré budú prospešné pre všetkých ľudí.  

Vzhľadom k vývoju akým sa svet uberá je viac než nevyhnutné, urobiť všetko 
preto, aby sme zabránili devastácii našej planéty a zotročovaniu jej 
obyvateľstva.                                                                                                             
Verím v silu a význam myšlienok uvedených v tomto dokumente.           
Myšlienky v tomto dokumente sú nadčasové a nie každý ich pochopí.          
Stoja však za povšimnutie a sú hodné zamyslenia sa nad sebou samými.  

Ak si niečo nevieme predstaviť, to ešte neznamená, že sa to nedá zrealizovať 
alebo, že to nebude fungovať.  

V závere by som chcela poznamenať, že projekt „Svet bez peňazí“, nie je iba 

moja vidina nereálneho sna. Práve naopak.  

Nikdy v mojom živote som nevidela nič tak jasnejšie ako realizáciu tohto 

projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je zrušenie peňazí celosvetovo a tým 

oslobodiť ľudí z nadvlády peňazí a finančných skupín.  

Myšlienkou žiť bez peňazí a nelimitovať sa nimi zbytočne, sa vo svete zaoberá 

veľmi veľa ľudí.  

Je len otázkou času, kedy sa spojíme a budeme uvažovať nad tým, ako sa 

problémy dajú riešiť a nehľadať zbytočné prekážky.                                                                                                                                      

S myšlienkami uvedenými v projekte „Svet bez peňazí“ môžete súhlasiť ale aj 

nesúhlasiť, môžete ich podporiť ale aj kritizovať, môžete sa posmievať, že 

všetko, čo ste sa v tejto brožúrke dočítali, je utópia a možno poviete, klobúk 

dolu pred týmito nadčasovými myšlienkami a odvahou.  
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A možno, už dávno máte práve Vy, dobrý nápad, ktorý by slúžil všetkým.  

Možno strach z neúspechu Vám bráni o ňom povedať a možno sú to práve 

peniaze. Je to len na Vás ako sa rozhodnete.                                                                                                                                                                        

Čo urobíte práve teraz Vy?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                       
Človek svojim doterajším „uvažovaním“ a činmi dosiahol moc, nadvládu, vojny, 
strach, smútok a zbytočnú smrť. To sú produkty zlého, obmedzeného myslenia 
iba na úrovni moci a peňazí.                                                                                 
Človek svojim budúcim, zdravím uvažovaním a činmi môže dosiahnuť „Svet 
bez peňazí“, „Raj na Zemi“, pohodu, život bez stresu kvôli existenčným 
problémom, život v skutočnom mieri bez zbraní.                                          
Nechali sme príliš ďaleko zájsť zlo a chamtivosť. A práve preto sa nám teraz 
zdá, že ak túžime po slobode, práci, dodržiavaní základných ľudských potrieb, 
po možnosti netrpieť hladom a smädom, že je to doslova utópia.               
Musíme však svojim túžbam a inštinktom veriť, pretože celý Svet sa búri a to sa 
nedeje bez príčiny. Deje sa to z dôvodu veľkej nespravodlivosti a nerovnováhy 
vo Svete vôbec. 

Citát: 
SPOZNÁŠ, ŽE NEEXISTUJE NIČ O ČO BY SA NEPOKÚSILA ĽUDSKÁ ODVAHA A 
AJ TY SÁM SA STANEŠ DIVÁKOM ALEBO JEDNÝM Z TÝCH, KTORÝ SA 
POKÚŠAJÚ O VEĽKÉ VECI.                                           
                                                                                            (Lucius Annaeus Seneca) 
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Záver 

Milí priatelia, ďakujem, že ste dočítali brožúrku až do konca.  

Verím, že vás tieto myšlienky zaujali a zamyslíte sa nad nimi.  

Verím, že budú tiež predmetom  rozhovorov s vašimi priateľmi. 

 

Všetky myšlienky a návrhy uvedené v tomto dokumente sú otvorené diskusii 
na ktoromkoľvek spoločnom stretnutí.  

 

                                                                                        
Viac sa dočítate na: 

- www.necenzurovane.sk   „Svet bez peňazí“, Autor: Jana Lachkovičová 

KONTAKT: e-mail: svetbezpenazi@gmail.com   

 

 

                

                                                                       



                     SVET BEZ PEŇAZÍ    

                                                                                                                           

  

 

                           RAJ NA ZEMI 

Aj Vy sa môžete stať súčasťou projektu „Svet bez peňazí“.  
 
Podporiť šírenie  myšlienok, snahu, odvahu a vieru v lepší život pre nás 
všetkých je možné rôznymi dobrovoľnými aktivitami.  
 
Projekt „Svet bez peňazí“  
- nemá žiadneho sponzora,  
- nečerpá žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu,  
- je financovaný výlučne jeho autorkou.   

 



 


