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Americký historik Thomas Woods, Ph.D. a za ním kongresman Dr. Ron Paul 

Zdroj obrázku: by Gage Skidmore - http://www.flickr.com/photos/gageskidmore/5446615573/ 



Úvodní  poznámka:  Následující  text je překladem projevu z  19.  května  20121, 

který  přednesl  Thomas  E.  "Tom"  Woods2 (americký  historik3 z  Kansasu4,  křesťan5 a 

významná  osobnost  současné  generace  otců  zakladatelů  celého  hnutí  svobody6)  v 

hlavním městě státu Texas7 (Austin8)  na setkání příznivců svobody9 ve věci  objasnění 

důležitých revolučních společenských změn a trendů, které lidstvo v současnosti zažívá a 

které v blízké budoucnosti ovlivní každého člověka. Dr. Woods zdůraznil, že dosavadní 

politický-ekonomicko-společenský  systém  založený  na  kontrole  veřejného  mínění 

(média), na vytváření falešných autorit a „kontrolních stanovišť“ (tzv. „strážci bran“) 

„jediných  správných  názorů“  (např.  university)  je  nyní  v  procesu  svého  rozkladu. 

Svobodná společnost a mladá generace se proto již naučila obcházet tyto staré struktury 

skrze Internet a dokonce si formuje své nové-vlastní-nizko-nákladové instituce, kterým 

věří. Tato pokojná-tichá revoluce bude sice ještě probíhat řadu let, nicméně každým 

rokem získává jedno důležité vítězství za druhým, včetně srdcí a intelektu obrovského 

množství lidí toužících po pravdivých informacích a po novém uspořádání společnosti.    

*

Konferenciér: Rád bych zde krátce představil dalšího řečníka, který má 

doslova  astronomický význam pro celé naše hnutí  svobody.  Je to mj.  autor textů s  

politickou  tématikou  a  já  bych  vás  chtěl  všechny  vyzvat,  abyste  si  pořídili  jeho 

vynikající knihy. Je to naprosto fenomenální čtení. Osobně jej považuji za jednoho z  

největších myslitelů našeho hnutí. Prosím o vaše vřelé texaské přivítání pro doktora 

Thomase Woodse. (potlesk)

1 http://www.tomwoods.com/event/texas-for-freedom-rally-and-music-festival/  
2    http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woods 
3 „He holds a bachelor’s degree in history from Harvard (http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University) and his 

master’s, M.Phil., and Ph.D. from Columbia University (http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia_university).“, cit. 
dle http://www.tomwoods.com/about/  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Kansas     
5 Dr. Woods se hlásil ke katolictví viz http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woods 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty   
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Texas   
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas   
9 Viz „Texas for Freedom Rally and Music Festival: Friday 5/18 - Sunday 5/20“ - http://www.voteforthetruth.com/ 
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Thomas Woods: Velice vám všem děkuji. Teď už si mne můžete konečně  pořádně  

prohlédnout a zjistit:  Jak jsem vlastně vysoký. (smích) Domnívám se, že jde o mou 

druhou nebo třetí návštěvu Austinu. Vždycky je tady s vámi velká legrace a jsem proto  

rád, že zde mohu být. Austin jsem si oblíbil, jelikož zdejší veřejné mínění nám vždycky 

poskytuje pro naše myšlenky svobody pravidelnou podporu a to je fantastické. Cítím se 

mezi vámi tak, jako bych byl na chvíli zase u mne doma v Kansasu, kde bydlím10. Kansas 

ovšem reprezentuje spíše takovou typickou část  Spojených států amerických, kterou 

můžeme nazvat „Santorumovou11 zemí12“. Kolem našeho domu žije široko daleko tak 

maximálně 20 lidí, ale nám to s manželkou vyhovuje, jelikož stejně máme čas věnovat 

se akorát tak těm dvaceti sousedům a to protože kromě práce pečujeme o naše čtyři  

děti. Každopádně společně to zvládáme. Já sice nebydlím jako vy tady v Texasu přesně v  

centru  „země Rona  Paula13“,  ale  stejně  díky  Internetu  jsem od vás-všech  ostatních  

dobrých lidí vzdálený jen „jedno kliknutí myší“ vašeho počítače. 

Domnívám  se,  že  dnešní  společenskou  situaci  bychom  mohli  charakterizovat 

takto: Na jedné straně jsou některé věci daleko lepší než dříve, ale na druhé straně  

jsou zase o to více horší než tomu bylo kdysi a tohle všechno se nyní projevuje najednou  

a ve stejné míře.  Asi  vás s  tím nemusím dopodrobna seznamovat, neboť všichni  to  

zajisté dobře víte. Na jedné straně tu máme Baracka Obamu14, máme tu také Mitta 

Romneyho15, demokratickou16 a republikánskou17 stranu: no a všichni dělají stále pořád 

dokola  tytéž  špatné  věci.  Podporují  zasahování  naší  vlády  do  finančních  záležitostí  

jiných států  nebo firem, rozpoutávají  války,  mají  totožnou rétoriku  atd.  Výsledkem 

toho  je:  Cítíme  se  neustále  frustrováni,  jelikož  i  když  vyhrajeme,  tak  tihle  výše  

10 „Woods lives in Topeka, Kansas, with his wife and four daughters.“, cit. dle http://www.tomwoods.com/about/ 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Santorum   
12 Santorum vyhrál republikánské presidentské primárky v Kansasu roku 2012 - 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_Republican_caucuses,_2012 
13 Ron Paul: americký republikánský kongresman a presidentský kandidát pro volby roku 2012 z Texasu, lékař, 

křesťan a nejvýznamnější osobnost z generace otců zakladatelů celého hnutí svobody – viz 
ht  tp://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul   

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Obama   
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Romney   
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)   
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Gop   
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jmenovaní nám zase změní pravidla hry tak, abychom nakonec stejně prohráli18. Je to 

tak frustrující. Situace posléze dokonce vypadá, jako by už vůbec nemělo smysl snažit  

se o docílení  změny jakýmkoliv způsobem skrze současný systém, nicméně na druhé 

straně se věci také vyvíjejí lépe než kdykoliv předtím, jelikož právě nyní naše generace  

žije v časech, které jsou tak revoluční, že např. i takový kdysi přelomový Gutenbergův19 

vynález knihtisku20 teď vypadá jako pouhé čmárání klacíkem do písku někde u moře na  

pláži. Vždyť jen se zamyslete nad tím, jaký obrovský potenciál má každý jedinec ve  

všech částech naší společnosti. Stačí si uvědomit: Jakýkoliv výtvor, práce, myšlenky a  

výsledky  lidského  nadšení  jsou  velice  snadno  zveřejnitelné  právě  prostřednictvím 

Internetu. Když se chce dneska prosadit třeba takový muzikant, tak již nemusí chodit  

do velkého hudebního vydavatelství, jakým je např. Columbia21 a prosit se tam, aby mu 

vydali  singl.  Vždyť takový muzikant  si  nahraje přímo doma se  svou kapelou vysoce  

kvalitní písničku sám a to díky svému počítači a prostě ji pak odvysílá pomocí Internetu  

k miliónům svých potenciálních fanoušků. Lidé již také mohou vyrábět pomocí Internetu 

své vlastní filmové dokumenty a každý si je pak může prohlédnout. Mnozí z nás to také  

tak děláme. Milujeme tuhle nezávislou tvorbu. Můžeme také produkovat své vlastní  

hrané filmy a vůbec mnoho dalších a dalších věcí. Je to celé naprosto neuvěřitelné.  

Velice důležitý faktor představuje reálná skutečnost, že to má velký vliv na naši 

vládu, politiku, ekonomiku a vůbec na celý náš systém. Jen se nad tím zamyslete: 

Kdokoliv  z nás může bez problému vyjádřit  svůj názor,  který je pak ihned přečten,  

akceptován nebo odmítnut a to kdekoliv na světě. Každý z nás - kdo má u sebe třeba  

skrytou kameru - může pomoci nachytat někoho v nedbalkách všude na naší planetě a  

rychle  takové  své  video  rozšířit  po  celé  Zemi.  Neuvěřitelné.  Jsme  tak  svědky 

decentralizace možností šíření informací a ovlivňování veřejného mínění. A co to 

znamená? Znamená to: Za starých časů bychom si třeba o některé situaci mohli myslet,  

18 Viz např. situace kolem presidentské kampaně Rona Paula z roku 2012 v Louisianě a rozhodnutí republikánské 
strany: http://lagop.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/RNC-Committee-on-Contests-Report-and-
Recommendation-for-Resolution.pdf; nebo podobně ve státě Maine: http://www.dailypaul.com/249172/national-
gop-changes-the-rules-on-maine-s-delegation; také Oklahoma: http://libertycrier.com/politics/reality-check-rnc-
rules-committee-cant-follow-their-own-rules/ aj.  

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg   
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_Revolution   
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records   
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že je zoufalá, jelikož pokud bychom měli být úspěšní, museli bychom nějak dostat na  

svou stranu třeba hlavní sdělovací prostředky jako např. „ABC News“22 a museli bychom 

si  navíc  ještě  získat  sympatie  všech  dobrých  lidí  pracujících  ve  zpravodajství.  

Samozřejmě  něco  takového se  nám nemohlo  nikdy  podařit.  Jenže  nyní,  nyní  již  se  

nemusíme pracně ucházet třeba o prostor pro naše názory např. v prestižním listu „The  

New York Times“23 a snažit se o přízeň jeho dobrých reportérů, abychom vůbec měli  

šanci  vyhrát boj o  veřejné mínění. Doposud neexistovala naděje,  že bychom to kdy  

vůbec dokázali, ale protože nyní se nám samým otevřely daleko větší reálné možnosti,  

než jaké jsme si kdy dokázali představit a to vše díky svobodnému Internetu, tak již  

dobře víme: Někdejší mediální giganti jako ABC nebo třeba „The New York Times“ se 

nám doslova rozpadají před očima (potlesk). Takže teď konečně nazrála doba k tomu, 

že zkrátka můžeme všechny tyhle někdejší giganty obejít a vytvořit si naše vlastní 

paralelní instituce. Pokud bych o něčem takovém hovořil ještě před dvaceti lety, tak 

byste si o tom mysleli, že to je jak z futuristického TV seriálu o Jetsonových24, ale v 

současnosti už jsou všechny takové věci reálně možné. Tedy místo toho, abychom se 

snažili  vetřít  do  přízně  mainstreamových  médií25,  tak  je  zkrátka  přeskočíme  a 

zamáváme  jim  na  rozloučenou.  Bylo  to  s  vámi  fajn.  Bylo  to  s  vámi  zábavné 

poslouchat pořád tu vaši  propagandu, ale my už to nyní  dělat nemusíme. No a  

mezitím si my sami vysbíráme z mainstreamu26 ty dobré rozinky a zbytek zkrátka 

odstraníme  ze  hry  aniž  bychom  se  nějak  mermomocí  snažili  nad  dosavadními  

hlavními sdělovacími prostředky zvítězit nebo se nějak vetřít do jejich přízně tak, 

jako jsme to museli dělat v minulosti. Stejně ty špatné lidi působící v mediální branži  

bychom nikdy nezměnili. 

A co třeba takové univerzity. Kdysi jsme na tomto poli bojovali předem naprosto  

ztracené bitvy.  Museli  jsme ve  zdejším nepřátelském prostředí  hledat  a  najímat  si  

různé dobré-vnímavé lidi jako profesory, aby oni pak napravili to, co se v posledních 

22 http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_News   
23 http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times   
24 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jetsons   
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream_media   
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream   
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letech na vysokých školách událo. Jenže jsme si stejně museli přiznat: Mělo to ještě 

menší šanci na úspěch než sen o získání vlivu a obliby pro naše názory třeba v takové  

televizní  stanici  ABC.  Tohle by se nám nikdy nemohlo  povést.  Na  druhou stranu se  

ovšem jen stačí podívat na všechny ty univerzity ve finančních potížích. Aby svou situaci  

vyřešily, tak od svých studentů očekávají, že jim zaplatí za poskytované vzdělání 40 

tisíc až 50.000 dolarů ročně, jenže ve skutečnosti jdou tyhle velké peníze na všechny ty  

jejich gigantické budovy, drahé sportovní komplexy a nebo na cokoliv dalšího. Takto 

pojímané vzdělávání se totiž zcela evidentně blíží ke svému konci. Nastává čas nízko-

nákladového-alternativního studia,  které bude dostupné on-line 24 hodin denně. 

Tady vidíme znovu jasný fakt a to aniž bychom se museli zamýšlet nad tím, jak si získat 

každou velkou univerzitu, nebo jak tam dostat naše lidi, že všechny tyhle vzdělávací 

instituce prostě obejdeme, jelikož informační tok se již konečně stal pro každého  

jedince naprosto decentralizovanou a dostupnou záležitostí. 

No a tahle situace představuje jednu z věcí, o které bych se chtěl v krátkosti  

zmínit. Připravil jsem vzhledem k výše popsanému reálnému vývoji svůj nový projekt. 

Pracuji  na  něm již  přes  rok.  Jistě  jste  mne  o  něm už  někde slyšeli  mluvit.  Jde o  

iniciativu, která prostě dostává ze hry klasický systém vysokého školství: Nazývám ji  

„Svobodná třída“ a  najdete ji  na webové adrese  www.libertyclassroom.com.  Jejím 

smyslem je, abyste již nemuseli studovat za nekřesťanské peníze klasické university a  

chodit  na  přednášky  nějakého  profesora  „Marka“  toho  nebo  onoho.  Nyní  vám chci  

umožnit velice kvalitní-levné vzdělání a učit se můžete přímo ode mne skrze Internet.  

Je to naprosto neuvěřitelné, co všechno lze díky Internetu dělat. Takže zkrátka zájemci  

o studium v mém projektu jen tak přijdou a pustí se hned do práce. 

Zamyslete se dále nad funkcí medií a universit. Jaká je vlastně jejich role? Jejich 

úloha spočívá především v tom, že stráží přístupové brány ke vzdělání a ke státem + 

společností  obecně  přijímaným tzv.  jediným-správným názorům.  A tyto  instituce 

nám pak všem určují to, v co máme věřit, co je třeba oslavovat nebo kritizovat. Zatím 

ještě  tito  strážci  bran  udržují  vrata  přivřená  jen  na  polovic,  takže  systém  může  
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fungovat, do prvních ročníků našich vysokých škol pořád nastupují noví studenti a třeba  

zprávy v televizi nebo novinách ještě oslovují své diváky a čtenáře – viz „The New York  

Times“, ale každým rokem vidíme, jak se vrata v jednotlivých strážních branách všude 

po  světě  stále  více  zavírají  pro  všechny,  kteří  na  takový  typ  vzdělání  nebo 

informací  zkrátka nemají  peníze.  A co  strážci  bran vlastně  dělají  kromě toho,  že 

chrání ty správné názory a říkají nám: Ideály Rona Paula přeci nejsou akceptovatelné; 

vždyť Ron Paul není na našem seznamu dobrých myšlenek; jak si pak ale vůbec můžete  

dovolit jej podporovat. 

Další úlohou strážců bran je udržování populace ve stavu štěstí, ovšem při  

nutnosti  všeobecné akceptace vlastního-poníženého-služebného postavení.  Tak je 

to. 

Před stovkami let žil jeden francouzský politický filosof jménem Étienne de La 

Boétie27,  jenž  si  položil  otázku28:  Jak  se  lidé  vlastně  stávají  poslušnými  v  rámci 

totalitních režimů29 a proč souhlasí se svými tyranskými vládci? Proč se vůči totalitě 

zcela  přirozeně automaticky nepostaví?  Vládnoucí  režim přece vždycky reprezentuje  

pouze  malá vrstva  společnosti.  Z  jakého důvodu se  ta  obrovská-většinová  masa lidí  

prostě proti systému nepostaví a neřekne, že už dále nehodlá tolerovat vládu téhle 

malé  skupinky  vyvolených.  Tak  tohle  je  opravdu  velmi  dobrá  otázka  a  můžete  ji 

aplikovat  na  všechny  různé  režimy:  totalitní,  autoritářské30 nebo  třeba  na  některé 

umírněnější totalitní režimy, prostě na jakýkoliv systém chcete, ale to základní zjištění  

vždy  představuje  fakt:  Režim  tvoří  vždycky  pouze  minorita  celé  populace  -  tzv.  

vládcové. Jak to tedy dělají, že tak úspěšně vládnou nad všemi těmi lidmi? A odpověď  

zní - a já si  ji vypůjčím od výše zmiňovaného filosofa jménem de La Boétie: Jde o  

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Étienne_de_La_Boétie   
28 Viz jeho dílo s názvem „The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude“ - 

http://library.mises.org//books/Etienne%20de%20la%20Boetie/The%20Politics%20of%20Obedience%20The
%20Discourse%20of%20Voluntary%20Servitude_Vol_3.pdf 

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarian_regime   
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism   
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úžasnou věc, které se říká umění vytváření příznivého veřejného mínění31. Když vám 

například univerzity a média říkají, že je něco pro vás velmi dobré a vy to z hlediska  

úcty k autoritě akceptujete, tak tím si vás vládcové tzv. „osedlají“ no a pak na vás 

mohou samozřejmě také „jezdit jako na svých koních“. Jejich hlavním úkolem totiž je,  

aby vás přesvědčili, že bez strážců bran, bez velkých-moudrých pánů nad životem lidí,  

bez vládců jakými jsou např. Nancy Pelosiová32 nebo John McCain33: Budeme naprosto 

vyřízení, nepřežijeme, všechno by se zhroutilo, pokud bychom tedy již neměli FED34, 

nastal byl konec světa a začala by velká nestabilita atd. Rozumíte: Je to zkrátka tento 

typ věcí, které mají strážci bran za úkol nám neustále připomínat a učit nás, abychom 

je automaticky akceptovali jako neměnné pravdy. Říkají nám: No - podívejte se - ty  

vysoké daně sice nejsou dobrá věc, ale na druhé straně alternativou je naprostý chaos.  

Takže taková je jejich role. Naštěstí všechny tyhle instituce jsou v této době v procesu 

svého všeobecného úpadku a to jejich  vymývání  mozků nebo vyžadování  prezentace  

jediných správných cest již nefunguje. 

Dalším úkolem strážců bran je, aby ujistili vládce o tom, že každý člověk  

musí  zůstat  ve  skutečnosti  opravdu  sám, tedy respektive  každý takový člověk,  

který začíná mluvit pravdu o naší současné situaci. Tak jsou postupně izolováni lidé 

rozšiřující  pravdu  o  FEDu,  ukazující  na  pravou  povahu  naší  vlády,  nebo  ti,  kteří  

vysvětlují:  co  to  znamená  opravdová  svoboda.  Ti  všichni  jsou  doslova  vyobcováni  z  

politického života a ještě aby se vládcové pojistili, tak každého takového člověka raději 

„učiní  neviditelným“:  Nikdo  nesmí  zmiňovat  jeho  jméno,  nikdo  jej  nesmí  oficiálně 

podporovat, jinak jej postihne odsouzení, roznesou ho na kopytech. No a v tom třeba  

spočívá krása Rona Paula, že když on sám adresuje systému svou kritiku, za kterou by si  

každý jiný musel přetrpět nesmírný tlak na svou osobu, aby to nedělal,  přičemž ne  

každý by to vydržel, takže když je vyvíjen takový tlak na Rona Paula, tak on naopak 

ještě  o  to  více  zvýší  své  úsilí  a  zintenzivní  své  argumenty  pro  podporu  svého 

31 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Engineering_of_Consent   
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_pelosi   
33 http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain   
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System   
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originálního  názoru.  A  dělá  to  tak  dlouho,  až  se  konečně  svět  změní.  (nadšení  

obecenstva - potlesk) 

Víte, rád bych vám zde vyprávěl příběh jednoho muže podle Briana Dohertyho35, 

jenž napsal velmi dobrou biografii36 o Ronu Paulovi a jeho hnutí svobody. Doherty cituje 

fanouška Rona Paula, který o Paulovi nikdy předtím neslyšel, nicméně jej jednou viděl v  

televizní presidentské debatě v rámci výměny názorů37 s Giulianim38 a dalšími svými 

odpůrci. Giuliani požadoval, aby Ron Paul odvolal své poznámky o zahraniční politice  

USA a tenhle Paulův fanoušek si v té chvíli myslel, že to Ron Paul nakonec opravdu 

stejně odvolá, že nevydrží ten tlak. Jenže pak popsal svůj naprostý šok z toho, když  

Paul  řekl:  Nikoliv  pane,  já  to  neodvolám a  naopak  vám to  celé  ještě  daleko  lépe  

vysvětlím. Paulův fanoušek v té chvíli cítil, že v daný moment se svět navždy změnil,  

protože někdo konečně rozbil to omamné-kouzelné zrcadlo, ty umělé zdi a řekl lidem 

pravdu. Takže to je přesně příklad toho, jak kolem nás budují různí strážci bran své 

papírové zdi, aby s námi vůbec udrželi krok. Pamatujte si, že strážci bran jsou vždycky 

pouze tak dobří, jako jsou dobří lidé, kteří s nimi souhlasí a pochodují podle jejich  

příkazů a respektují to, co jim řekli. A takových lidí je naštěstí stále méně a méně. 

Pomyslete dále například na demografii společnosti a vezměte si z ní segment 

populace, kde si Ron Paul vede z hlediska svých názorů nejhůře: patří zde stále bohužel  

především senioři. No já sice vím, že někteří z nás už taky směřujeme mezi nejstarší  

generaci, ale to se samozřejmě netýká vás zde přítomných lidí (s úsměvem). Senioři si  

již totiž zvykli chovat se podle přání strážců bran. Na všechno je totiž prý třeba říkat:  

OK. Nicméně musíme je pochopit: Jsou to lidé, kteří jako já vyrostli v dávných dobách  

pouze  na  třech  televizních  kanálech.  Jiné  velké  sdělovací  prostředky  a  informační  

zdroje tehdy nebyly.  Dneska je jich naopak nespočítatelné množství.  Takže je zcela 

jasné: Před lety se strážcům bran strašně dobře ve společnosti prosazoval pouze jeden  

35 http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Doherty_(journalist)   
36 Viz „Ron Paul's Revolution: The Man and the Movement He Inspired“ -  http://www.amazon.com/Ron-Pauls-

rEVOLution-Movement-Inspired/dp/0062114794 
37 http://www.youtube.com/watch?v=AD7dnFDdwu0   
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Rudy_Giuliani   
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názor a lidé se jej také naučili akceptovat. Jenže právě mladí lidé s tím nesouhlasili.  

Když slyšeli o Ronu Paulovi a viděli, jak před ním strážci bran každého varují, tak jejich  

první reakcí hned bylo: Toho zajímavého chlapíka a jeho ideály si  musíme rozhodně 

prověřit, musíme zjistit, co je zač. Takže to nakonec dopadlo skvěle. A v současnosti  

jsme  svědky  téhle  velké  populační  změny,  která  má  pro  naši  budoucnost  opravdu 

zásadní význam. Když pak například FOX News39 prohlásí na adresu Rona Paula, že je v  

něčem špatný, tak dnešní generace jen řekne: To je všechno, co jsme chtěli slyšet. Stačí  

jim to k tomu, aby hned vypínali televizory a zjišťovali si o celém tématu více sami  

skrze Internet. 

Strážci bran se nám také neustále snaží vnutit své politické kandidáty, jenže ti  

mají naprosto jiné názory, než jsme si již my sami vytvořili. My jsme také vůči těmto  

kandidátům a jejich názorům přirozeně velice skeptičtí a vůbec vůči všemu, co vidíme 

ve sdělovacích prostředcích. Média usilují společně s tou částí voličů, která ještě stále 

mainstreamovým sdělovacím prostředkům věří  a která se nechá ovládat:  o dosažení  

moci pro politické kandidáty podporující státní vměšování do ekonomiky a pro takové 

lidi,  kteří  neustále souhlasí  se  vším, co jim předkládá finanční sektor.  Jenže jen si  

vzpomeňte: Ron Paul nám všem jasně říkal již roku 2001: Jak to posléze dopadne. Už  

tehdy  hřímal  z  americké  Sněmovny  reprezentantů  a  prohlašoval:  FED  vytvoří  velké  

ekonomické a realitní bubliny, které již jednoho dne nebude dále možné dofukovat a 

Ron Paul přesně tuhle budoucnost předpověděl. Paradoxem ovšem zůstává: Lidé stejně  

zase říkají „éééé“, budeme raději hlasovat pro Mitta Romneyho. Cože? Jak je to možné?  

O čem to vlastně mluvíte? 

Nebo se podívejme třeba na takovou otázku vzdělání. Lidé vám na jedné straně 

správně řeknou: ano - já chci, aby bylo vyučování řízeno rodiči na místní úrovni, ale 

stejně budu volit Mitta Romneyho. Opět: Samozřejmě, že Romney prosazuje úplný opak 

- tedy státem řízené školství40 a je to vlastně jediný chlapík, který otevřeně zastává 

39 http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel   
40 http://en.wikipedia.org/wiki/No_child_left_behind   
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všechny tyhle tzv. hodnoty, které ostatní kandidáti pouze předstírají, že jsou jim vlastní  

a  které  lidé  chtějí  slyšet,  nicméně  jen  nemnozí  dokáží  Romneyho  prokouknout  a  

odmítnou jej již dále poslouchat. 

Takže  strážcové  bran  nám  takto  pořád  dokola  opakují:  Ó  ten  skvělý  občan  

Romney. Na chvilku se ale zamysleme. Kdyby šel někdo okolo vás a chtěl by vyřešit  

problémy naší  země:  Nemyslíte  si,  že  by se  hned media  ozvala  a  snažila  by  se  ho  

alespoň správně pojmenovat? Copak bychom to neočekávali? Takže když je někdo místo 

toho označen různými negativními nálepkami, tak nezastavíte se na chvíli a neřeknete  

si snad: Možná, že tohle je právě naopak ten správný chlapík. No a to je přesně to, co  

pochopili  mladí  lidé  a  co  taky  velmi  správně  dělají.  Takže  tady  díky  tomu  máme 

namíchán  neuvěřitelně  explozivní  mix.  Máme  zde  decentralizaci  šíření  a  kontroly  

informací a nemusíme jen sedět, čekat na večerní zprávy jako dřív, až se na televizní  

obrazovce  ukáže  moderátor  Walter  Kronkite41,  abychom  se  od  něj  dozvěděli,  které 

informace k nám vláda chce dostat a které bychom si podle ní měli zapamatovat. Místo  

toho si můžeme my sami nalézt to své správné sdělení a dokonce každý z nás může 

také  být  velmi  silným  vysílačem  zpráv (např.  pomocí  Facebooku42,  Twitteru43, 

YouTube44 atd.). A mj. právě díky tomu se již dnes tradiční strážci bran rozpadají. Každý 

den se setkáváme s nějakou báječnou novinkou, že ti zavedení mediální giganti jako je  

např. „The Washington Post“45 a „The New York Times“: Musejí redukovat počty svých 

zpráv. Je to naprosto neuvěřitelné. Já bych tomu nikdy nevěřil, že dojde k něčemu tak 

přelomového ještě za mého života. 

A pak se stala další skvělá věc. Jde o skutečně explozivní třetí faktor a tím je 

neskutečně silný nárůst počtu mladých lidí v našem hnutí svobody Rona Paula. Jde o 

obrovské  množství  lidí,  kteří  jsou  velice  skeptičtí  ke  všem  oficiálním  mediálním 

sdělením a nechtějí, aby jim někdo neustále říkal, co si mají myslet. Na druhé straně  

41 http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kronkite   
42 http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook   
43 http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter   
44 http://en.wikipedia.org/wiki/YouTube   
45 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_post   
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jsou  připraveni  poslouchat  dobrovolně  a  se  zájmem  lidi,  kteří  jim  říkají  pravdu.  

Kupříkladu Ron Paul se jen tak lehce zmíní: Víte, mohli  byte třeba začít tím, že si  

přečtete několik knih o Rakouské ekonomické škole46 a překvapivě tihle mladí lidé s  

obrovským zájmem a nadšením řeknou: Jasně - povězte nám více. Wow. Skutečně. A pak 

se najednou dozví o Ludwigovi von Mises47 a jeho devíti set stránkové knize48, kterou 

jsem třeba já také sám přečetl a doporučil jsem jim ji. Tihle mladí lidé řeknou: Aha a 

vy po nás chcete, abychom tuhle devíti set stránkovou knihu přečetli? Jasně - bez 

problému.  Hotovo.  Je to naprosto fantastické.  Už si  uvědomujete  význam celého 

našeho hnutí? Působení Mitta Romneyho pak v tomto srovnání vypadá tak, jako kdyby 

nám říkal, abychom si přečetli instrukce pro ovládání mikrovlné trouby, se kterou navíc 

již všichni dávno umí zacházet. (smích) Je to naprosto úžasná věc, která se tady děje.  

Mladí lidé naprosto hladově touží po vědomostech a chtějí je mít. Který politický 

kandidát kdy přiměl mladé lidi k tomu, aby šli do knihovny a řekli tam: Kde tu máte  

ekonomickou sekci? (smích) Kde je politická filosofie? Promiňte, ale já nechci číst nic  

napsaného po roce 1960. Chci Bastiata49 a Boétieho. Je to zkrátka neuvěřitelné. 

Takže  když  už  je  celá  tahle  energie  mladých  v  plném  chodu,  tak  přirozeně 

každému vyvstane na mysli otázka: Co budeme dělat dále? Jaký bude další krok. Dle  

mých zkušeností: Od jisté úrovně poznání a vědomostí, od dosažení tohoto levelu již  

rozumím tomu, že se libertariáni50 nedokáží shodnout na tom, aby dělali všichni jako 

jeden muž stejné věci a tomu já velmi dobře rozumím a také s tím souhlasím, no ale  

každopádně by bylo hezké, kdybychom mohli společně alespoň udržovat kontakt, věděli  

jsme o tom, jak se nám daří, a měli jsme jeden o druhém nějaké základní informace: To  

by bylo fajn. Já bych se nicméně chtěl tento večer soustředit na to, co by mohl udělat 

každý z nás a to je přesně situace, kterou tady už popsal Jason Rink51. Chtěl bych jeho 

46 http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_economics   
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises   
48 Např. „Human Action: A Treatise on Economics“, dost. on-line: 

http://www.libinst.cz/etexts/mises_lidske_jednani.pdf 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Bastiat   
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarians   
51 http://www.jasonrink.com/   
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vyjádření podtrhnout. Dnešní naše snaha o změnu společnosti přece není běh na sto 

metrů,  kde  již  hned  ze  startu  vidíte  cílovou  pásku,  jelikož  my  ještě  stále  

reprezentujeme pouze minoritní názor a navíc se stále převážně pohybujeme v kruhu 

svých vlastních lidí. Není tedy divu, že pak najednou s překvapením zjistíme, jak je už  

třeba celá naše společnost absolutně přesvědčená o nutnosti odstranění FEDu a velice se 

nadšeně  divíme,  jak k  tomu mohlo  dojít.  Jenže  pak  si  uděláte  výlet  do nákupního 

centra a už jste zase zpátky v depresi, znáte to. Zase se setkáváte v praxi s dopady  

politiky Bena Bernankeho52 a musíte se vyrovnat s tím, jak to přežijete. Takže bychom 

se měli vážně zamyslet, co budeme dělat dále, jelikož my si již nemůžeme dovolit mít v  

našem hnutí svobody jen tak nějaké diváky a navíc na to ani nemáme dostatek lidí.  

Každý se tedy musí na našem hnutí nějakým způsobem aktivně podílet. A přiznejme si,  

že všichni lidé také mají nějaký ten talent. Někdo je velice zručný, někdo je třeba  

skvělý tesař. Tyhle profese pro mne osobně představují něco jako magií. Viděl jsem 

naprosto úžasná obydlí postavená přes ulici u mne doma a na základě toho, co umím já,  

tak si myslím, že to fakt je velká magie umět postavit tak krásné domy. Já bych to  

nikdy nedovedl. Nebo si vezměte, že nemám absolutně ponětí: Jak funguje moje auto. 

Mohu jen spekulovat, že tam jsou třeba vevnitř andělé. Nevím. Nevyznám se v tom a  

proto mám velký respekt k lidem, kteří mají tento druh talentu. Dále jsou mezi námi  

lidé s organizačními schopnostmi. Dokáží zajistit řádných chod našich akcí. Já bych to 

třeba nesvedl.  Nevěděl bych, co mám dělat. Takže je pro mne důležité,  abych si  v 

životě a v našem hnutí svobody našel to své vlastní uplatnění, protože rozumím jen  

určitým věcem. V zásadě se neumím naučit ani různým „How to“ projektům53 a to by 

vám určitě  nejlépe potvrdila  moje žena.  Řekla  by vám, že  nevím ani  to,  jak mám 

vyměnit pneumatiku na autě. Takže v tomto ohledu je to se mnou opravdu špatné a 

víte: Moje paní vyrostla v prostředí Oklahomy54 a umí díky tomu lehce vyměnit onu 

zmiňovanou pneumatiku na autě a ještě přitom střílí jeleny (smích) a mnoho dalších 

věcí, ve kterých se já vůbec nevyznám. Je to báječná životní partnerka. Drží náš dům v  

chodu. 

52 http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_bernanke   
53 http://en.wikipedia.org/wiki/How-to   
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma   
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Já zase umím na oplátku psát a to je přesně to, co dělám dobře. Mám doma svůj stůl a  

tvořím tam knihy. Umím vysvětlovat lidem věci tak, aby je dobře pochopili. Můj trik -  

jak toho docílit - spočívá přesně v tom, že jsem se snažil převést do praxe své vlastní  

postupy a uvažování, když jsem trávil dlouhé hodiny nad přednáškami, knihami jiných 

autorů a snažil jsem se pochopit všechny tyhle komplikované věci. Nakonec jsem přišel  

na to, že důležité sdělení musí být obsaženo hned na začátku vaší práce, a ne abych se  

musel  prokousávat  celé  tři  hodiny  vším,  co  mi  ten  „vysvětlovač“  vlastně  mohl  

jednoduše říci hned ze startu. To jsem se musel naučit a pochopit. Takže to je takový 

můj umělecký koutek, který dobře ovládám. Každý z nás má v sobě něco podobného,  

nějaký ten svůj talent. Vždyť se jen podívejte: Kolik je aktivních lidí zde v Austinu. Jen 

se zeptejte místních lidí, kolik z nich by umělo napsat dobrou knihu. Jen si promluvte s  

Jasonem Rinkem z „Nadace pro svobodnou společnost“55, nebo si pohovořte s lidmi ze 

společenství  „Svoboda pro  všechny“56 a  oni  vám již  budou jistě  schopni  něco  najít,  

doporučí vám nějakou tu činnost, abyste se mohli zapojit. A pokud byste si i přesto 

55 http://f4fs.org/   
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_For_All  ; http://www.libertyforall.net/?page_id=2  
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Historik Thomas Woods, Ph.D. - Přednáška 19. května 2012 v Austinu.  

Zdroj obrázku: http://www.youtube.com/watch?v=X_HCfXE2s5A



nedokázali nic vlastního najít a stále byste si hledali ten svůj vlastní umělecký koutek,  

kde byste dělali svou práci a cítili byste se užiteční, tak nikdy nemůžete chybovat tím,  

že budete pokračovat ve čtení, jelikož jedinou osobou na téhle zemi, kterou můžete 

zcela jistě zdokonalit:  Jste vy sami. Čtěte něco opravdu dobrého, co je doporučeno 

našimi kruhy jako základní četba a pak o tom napište. Udělejte si na to čas. Prostě něco 

k tomu napište a začněte tvořit svůj blog. Napište o tom, co jste četli a přesně tohle  

vám pomůže vše lépe pochopit. Pomůže vám to zlepšit vaše spisovatelské dovednosti a 

pak už se nikdy nebudete vracet ke svému životu a stěžovat si, jak byste si moc přáli,  

abyste měli tohle autorské nadání. Pak už to zkrátka nikdy neřeknete a budete vědět,  

že ten talent máte. No a nebo třeba když se stanete dostatečně statečnými a vyrobíte 

si vlastní video o tom, co jste četli. To vám pomůže překonat váš strach z veřejných  

projevů a věřte mi, že tohle bude vaše schopnost, které nikdy nebudete litovat, že jste 

ji kdy vůbec v sobě objevili. 

Jedna-jediná  věc,  kterou  byste  neměli  dělat,  je  to,  abyste  se  vzdávali,  

protože se vám něco zdá být příliš těžké. Tohle opravdu nemůžeme dělat. (potlesk) 

Mám přítele, který napsal článek o problému s člověkem v červeném klobouku. Člověk v  

červeném klobouku vskočil do našeho hnutí a vydal ze sebe všechno. Za 3 týdny zjistil,  

že je to pro něj příliš těžké a už jsme o něm poté nikdy neslyšeli. Nebo když se dostaví  

nejprve porážky před vítězstvími. Tak to je přesně ta situace, kdy se někteří lidé od nás  

odvrátí a už o nich nikdy neuslyšíte. Je třeba si zkrátka uvědomit, že nejsme součástí  

hnutí, které bude neustále před sebou v nejbližší budoucnosti vršit obrovská vítězství  

ve smyslu prosazení mnoha věcí, které bychom si přáli, aby byly společností uznány a  

kterým fandíme. Takhle to zkrátka nefunguje. Jsme spíše zainteresováni v boji, který 

postupuje  pomalejším  tempem již  od  dob,  co  jsme  se  všichni  narodili  a  bude  

pokračovat i poté, co již budou všichni z nás dávno mrtví.  Vytrváme-li poctivě v 

našem snažení i nadále, tak musíme vědět, že jde o běh na dlouhou trať. Každopádně 

jakmile již dosáhneme jistého stupně poznání, tak si musíme uvědomit, že to pro nás  

představuje velké privilegium: Jsme zde v daný moment a pracujeme všichni společně 

v nejúžasnějším sekulárním dramatu dějin, které se jmenuje „svoboda proti moci“.  
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A my jsme v samém centru toho všeho. Znovu vám říkám, že nyní je již konečně vidět  

bod zlomu. Je na dohled něco jako „Gutenbergův moment“ naší západní civilizace57 a 

my jsme v samém středu celého vývoje.  Nemůžeme si tedy pořád jen stěžovat, že 

nepostupujeme daleko rychleji, než bychom chtěli a že to celé snad nakonec ani pro 

nás není. Jen se zamyslete nad následujícím faktem: Díky vaší činnosti se ti zlí-

mocní  lidé  cítí  opravdu  špatně  a  to  pokaždé,  když  jim  pokojnými  prostředky 

dokážete, že se bez nich v životě obejdete. A to je pro ně hodně nepříjemný fakt. 

(potlesk) A za druhé: Za co vlastně bojujete? Bojujete přeci za spravedlnost, za dobré 

věci,  které  jsou  správné,  za  pravdu  proti  ignoraci  a  lžím.  Jak  tak  společně 

bojujeme, tak posilujeme naše kamarádství a přátelství. Na tom co děláme tedy 

není vůbec nic špatného. Dokonce ani není na naší práci nic, co bychom nemilovali. A 

to je právě to, proč vám říkám dámy a pánové: Neztrácejte naději, jelikož my jsme 

součástí něčeho opravdu velkého, čeho ostatní lidé v dějinách ještě nikdy nedosáhli  

a nebyli schopni dokonce vůbec ani vidět byť by i jen záblesk toho, co my již dnes  

jasně rozeznáváme na horizontu naší generace. Pokud vydržíme v našem boji: Tak 

ti, kteří přijdou po nás, řeknou: Děkujeme vám, že jste to tenkrát nevzdali. 

Dobře, všem vám děkuji za pozornost. (potlesk)

 

Zdroj:  http://www.dailypaul.com/248301/dr-tom-woods-visits-austin-full-speech; 

http://www.youtube.com/watch?v=X_HCfXE2s5A. 

57 http://en.wikipedia.org/wiki/Western_civilization   
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Summary 

AMERICAN HISTORIAN THOMAS WOODS: THE INTERNET HAS BROUGHT TO US SO FAR FROM 

HISTORICAL POINT OF VIEW AN UNPARALLELED LEVEL OF DECENTRALIZATION OF 

SPREADING INFORMATION AND NEW POSSIBILITIES HOW TO INFLUENCING PUBLIC OPINION 

- THROUGH THE INTERNET WE ARE ABLE TO LITERALLY BYPASS THE CURRENT SYSTEM OF 

MAINSTREAM MEDIA AND UNIVERSITIES - VIA THAT: FREE PEOPLE ARE IN THE PROCESS OF 

CREATING THEIR OWN-NEW-LOW COST AND RESPECTED INSTITUTIONS THAT ARE FRIENDLY 

AND AVAILABLE ONLINE 24 HOURS A DAY (SEE EG WWW.LIBERTYCLASSROOM.COM) - QUIET 

INTERNET REVOLUTION GAVE BIRTH TO A NEW YOUNG GENERATION THAT LONGS FOR 

TRUE INFORMATION AND DEMANDS A PEACEFUL CHANGE OF EXISTING POLITICAL-

ECONOMIC-SOCIAL SYSTEM.

The following text (translated into Czech language) represents  Thomas E. "Tom" 

Woods´s  speech  from May  19,  2012.  He  addressed  general  public  at  a  meeting  of 

freedom  loving  people  in  the  capital  of  the  state  of  Texas  (Austin),  regarding 

clarification of important revolutionary change of our society and new trends that is 

currently humanity experiencing and which in the future will affect everyone of us. Dr. 

Woods pointed out that the current political-economic system based on the control of 

public opinion (media), on the creation of false authorities and on the “control stations” 

(so  called  “Gatekeepers”)  of  speech,  minds,  and  opinions  (such  as  universities)  is 

already in the process of its disintegration. A free society and a new young generation 

therefore already successfully circumventing these old structures through the Internet 

and they creating its own new-friendly-low cost institutions of true information. This 

quiet-revolution is still in progress and it will be here with us for many years, but every 

year it gets slowly one important victory after another, including winning the hearts and 

intellect of huge numbers of people and they would like to achieve the truth in the field 

of information dissemination and brand new arrangements of our society. (Thomas E. 

"Tom" Woods is U.S. historian from Kansas, a Christian and a prominent figure of the 

current generation of founding fathers of the freedom movement.)
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