
Pracovný list : Je možné žiť bez peňazí? 

 

Peniaze naše každodenné. Slúžia na to, aby nám umožnili uspokojovať naše potreby. Existujú 
však potreby, na uspokojenie ktorých nepotrebujeme peniaze. Je však možné žiť úplne bez 
peňazí? Prečítajte si zaujímavý článok, ktorý bol uverejnený v denníku The Guardian v sobotu 
2. februára 2010. 

Môj voľný a ľahký život 

Keď Katharine Hibbert z Veľkej Británie prišla o prácu a nemohla si už dovoliť platiť nájomné za svoj 
byt, rozhodla sa, že rok bude žiť bez peňazí a neminie ani cent. Našla si bývanie v opustenom 
a schátranom dome ako squatterka, jesť čokoľvek, čo sa jej podarí zohnať zadarmo a používať veci, 
ktoré ostatní vyhodili, lebo ich už nepotrebovali.  

V Anglicku nie je zakázané obsadiť schátraný a opustený dom. Kým tam bývate, spoznávate ľudí, ktorí 
žijú rovnako. Komunikujete s nim a vymieňate si informácie. V takýchto komunitách sa informácie 
o kope topánok rôznych veľkostí na predmestí alebo o škatuli stále jedlých paradajok vyhodených za 
obchodom šíria veľmi rýchlo. 

Je možné získať veci bez toho, aby ste minuli peniaze. Teda použijete veci, ktoré ostatní už nechcú. 
Pravda je taká, že sa musíte prehrabávať v odpadkových košoch, jesť potraviny, ktoré už nie sú 
čerstvé a opravovať pokazené veci, ktoré iní vyhodili. 

 

„Skipaholic“ Katharine Hibbertová v londýnskom „dome“ obklopená niektorými vecami, ktoré získala zadarmo. 

Po roku  bez peňazí má Britka v úmysle v tomto životnom štýle pokračovať. Hovorí, že si zvykla na to, 
že potraviny, oblečenie a služby dostávala zadarmo a že z nákupov a nadmernej spotreby nemá 
žiadne potešenie. 

 Úlohy: 

1) Aký život je jednoduchší: keď peniaze používate alebo keď ich nepoužívate? 
2) Existujú statky, ktoré sú pre človeka nevyhnutne potrebné, ale nemožno ich získať bez peňazí? 
3) Ktoré ľudské potreby je možné uspokojiť bez toho, aby sme na ich potrebovali peniaze? 
4) Aké potreby si takýmto spôsobom života mohla Katharine Hibbertová uspokojiť? 
5) Aké sú hlavné podmienky „beznákladového“ života? 
6) Čo by sa stalo, keby sa takýmto spôsobom života rozhodli žiť všetci? 
7) Viete si predstaviť takýto život bez peňazí aj vy? 


