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Ze zdravotní indikace do 24. týdne 
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NAP ale nemusí být v bezstátní společnosti 

naprosté dogma. 
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Dle striktní teorie nese toto břemeno čistě jen 

dítě. 
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Každý případ je individuální, někdy není jasná 

odpověď. 
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NAP není absolutní dogma 

Dle teorie NAPu je otázka potratů jasná. 

Praxe se ale NAPu striktně držet nemusí.  
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Prodej orgánů 

Kontroverzní téma vlastnictví fyzického těla. 

Opusťme nyní emocionální stránku věci a 

podívejme se čistě na tržní zákonitosti. 
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transplantováno průměrně 13 500 ročně. (Organ 

Procurement and Transplantation Network, 1988-2014) 

Dr Benjamin Hippen: "Since 1999, more than 

30,000 US patients with kidney failure have died 
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V Iránu je legální ledvinu prodat i koupit. Waiting 

listy neexistují. 
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Je etické nechat mnoho lidí umírat, protože si 

myslíme, že prodej orgánů není správný? 

 

Je etické bránit dobrovolné směně, abychom se 

vyvarovali případným negativním jevům? 



                      Očkování 
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Stát určuje povinná pravidelná očkování.  

Stát však (alespoň zatím) nenese následky za 

případné následky. 

Stát také léčí „zdarma“ i ty, kteří očkování 

neprodělali a nakazili se. 
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Neexistence povinnosti od centrální autority. 

Ale: školky, školy, zaměstnání, zájmové skupiny, 

tábory, hotely... 

A především zdravotní pojišťovny. 
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Neopomínejme však potenciální rizika. 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

Prodej orgánů  

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

Prodej orgánů  
Dobrovolná směna by mohla zachraňovat životy. 

 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

Prodej orgánů  
Dobrovolná směna by mohla zachraňovat životy. 

Očkování 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

Prodej orgánů  
Dobrovolná směna by mohla zachraňovat životy. 

Očkování 
K motivaci není třeba státní autority. 



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 

 Praxe by možná fungovala obdobně jako dnes. 

Prodej orgánů  
Dobrovolná směna by mohla zachraňovat životy. 

Očkování 
K motivaci není třeba státní autority. 

Právo na smrt.  



Závěr 

Umělé ukončení těhotenství 
 Teorie z konceptu principu neagrese mluví jasně. 

 NAP ale nemusí být ve společnosti dogma. 
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Prodej orgánů  
Dobrovolná směna by mohla zachraňovat životy. 

Očkování 
K motivaci není třeba státní autority. 

Právo na smrt 
Nezakazujme, pomáhejme tam, kde to má smysl.  



Přijďte příště 

První květnovou středu budu přednášet na téma 

tolik opomíjené ekonomické kalkulace; centrální 

plánování prostě fungovat nemůže a nebude. 

 

Středa 1. května 

v 19 hodin v (de)Centrále 


