
Radšej by si... 

 

1. bol milionárom bez priateľov alebo bezdomovcom s množstvom priateľov? 

2. vyliečil rakovinu alebo vyriešil klimatickú krízu? 

3. z domu v plameňoch zachránil svojho manžela/ku alebo svojho súrodenca? 

4. zomrel ako prvý ty alebo tvoj partner? 

5. žil vo svete, kde nikto nevie klamať alebo vo svete, kde musíš vždy povedať 

nahlas všetky svoje myšlienky? 

6. bol po smrti známy pre niečo zlé alebo úplne zabudnutý (nepamätali by si 

na teba ani tvoji blízki)? 

7. vedel čas svojej smrti alebo spôsob, akým zomrieš? 

8. vedel, ako vznikol svet alebo ako skončí? 

9. zostal žiť na našej planéte, ktorá by postupne zomierala, ale mal by si 

všetko, čo potrebuješ alebo odišiel osídliť úplne novú planétu, ale musel sa 

pre všetko namáhať a pracovať ako ľudia kedysi? 

10. žil vo svete, kde majú všetci slobodnú vôľu a môžu sa rozhodovať (čo 

znamená aj zlé veci, vraždy, nehody a pod.) alebo vo svete, kde nikto nemá 

slobodnú vôľu, ale svet by bol dokonalý? 

11. žil vo svete, kde všetci žijú 50 rokov alebo 500 rokov? 

12. Predstav si, že máš na starosti prehadzovanie výhybiek. Vlak plný ľudí sa 

blíži k tvojmu stanovisku a ty máš dve možnosti: buď ho pustíš na 

nedokončené koľajnice, kde zahynú všetci cestujúci alebo na koľajnicu, na 

ktorej sa zasekla noha nič netušiaceho tínedžera. Pošleš vlak na prvú alebo 

druhú koľaj?   

13. Čo ak by na tej druhej koľajnici bol jeden z tvojich najbližších (partner, 

rodič, priateľ)? Obetuješ stovku ľudí vo vlaku alebo milovaného človeka? 

14. Predstav si, že si doktor. Na tvojom oddelení je 5 pacientov, ktorí 

nevyhnutne potrebujú nové orgány. Nevieš však nájsť žiadnych vhodných 

darcov. Do nemocnice práve priviezli nového pacienta. Ak by si sa rozhodol 

obetovať ho, môžeš jeho orgány použiť na záchranu piatich pacientov. Čo 



spravíš? Radšej by si obetoval jedného nič netušiaceho pacienta a zachránil 

piatich ľudí alebo zachrániš toho jedného muža a tvojich päť pacientov 

zomrie? 

15. Tými pacientami je päť členov tvojej rodiny, ktorí sú po autonehode. Čo by 

si spravil teraz? Zachrániš svoju rodinu alebo neznámeho muža? 
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