
Paní Věra líčí, jaké osobní dilema pro ni představovala otázka, zda jít, či nejít na potrat:

   Jaké byly důvody paní Věry pro potrat?

   Jaké argumenty stály proti tomu? 

Může ti pomoci i následující rozdělení, odkud tyto argumenty přicházely 
nebo pramenily:

  Rodina        Státní instituce – potratová komise      Přátelé

Všimni si, že na rozhodování pamětnice mělo vliv spoustu faktorů – lidí, názorů, 
institucí… 

    Vzpomeň si, aniž bys jej nutně sdílel/a s ostatními, na nějaké své těžké 
dilema a rozhodování. Zamysli se, co jej doprovázelo, jak jsi jej prožíval/a 
a co nebo kdo na tebe měl jaký vliv? 

    Seřaď následující podle toho, co/kdo pro tebe bylo v rozhodnutí zásadní?
(1 – nejdůležitější až 7 – nejméně důležité)

  moje rodina, hodnoty a názory, které v ní převládají

  nejbližší osobní přátelé a jejich pohled

  postoj mých vzorů – vedoucích, infl uencerů, dalších kamarádů

  racionální informace, které jsem si vyhledal/a

  můj vlastní pocit/strach/nadšení/touha

  pravidla instituce – např. školy, organizátorů, zaměstnavatele

  společnost a toho, co je normální

   Myslíš, že se pořadí důležitosti může v průběhu života měnit?
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