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PRONAJMU DÄšLOHU, ZN. "ZA 9000 $"
PondÄ›lÃ-, 10 prosinec 2007

Zní to dost tvrdÄ›, co? Ale je to konkrétní záleÅ¾itost, je to uÅ¾ pomalu bÄ›Å¾ný obchod - i kdyÅ¾ se o nÄ›m je&scaron;tÄ› tak
nepí&scaron;e. Jen v pÅ™ípadÄ›, Å¾e se "obÄ› zúÄ•astnÄ›né strany" nedohodnou, Ä•i pozdÄ›ji mezi nimi nedojde "k naplnÄ›ní
závazku a pÅ™edání objednaného...". Ano, zadáte-li do svých vyhledávaÄ•Å¯ podobná slova, jistÄ› najdete plno podobných
nabídek i poptavek:

- Hezký dobrý den, ráda bych se informovala o odno&scaron;ení dítÄ›te jinou Å¾enou. Mám po transplantaci ledviny, coÅ¾ je
NÁDHERNÁ vÄ›c!!! Ale s tÄ›hotenstvím a dítÄ›tem uÅ¾ vÄ›c zapeklitÄ›j&scaron;í. Nabídla se mi ov&scaron;em pÅ™ítelkynÄ›, Å
odnosila:-). Ráda bych se dozvÄ›dÄ›la mnohem víc... DÄ›kuji, Eva
- mohu byt nahradni matka. mam v tom uz pracovni praxe. honorar 9-1000$, a min. 150$ mesicne. Prosim psat
pogotovie@ynna.ru nebo volat 38 068 842 9309 (Ukraine) Lana
- Nabízím moÅ¾nost, Å¾e se stanu náhradní matkou pro pár, který nemá jinou &scaron;anci jak mít miminko, jen váÅ¾nÄ› a
serióznÄ›, ocením jednání na rovinu. Dohoda o nákladech a kompenzaci pÅ™edem. Majka
Slova zakázka, kontrakt - v
souvislosti s rodiÄ•ovstvím a porodem - v nás nejspí&scaron; vyvolávají nepÅ™íjemné mrazení. Lidstvo se v&scaron;ak mÄ›ní,
lékaÅ™ská vÄ›da se vyvíjí. PÅ™ed sto lety byla zavrhována transfuze krve, mnozí ji oznaÄ•ovali za smrtelný hÅ™ích. Dnes
zachraÅˆuje lidské Å¾ivoty, a odmítají ji jiÅ¾ jen nÄ›které sekty Ä•i církve. Kolem této záleÅ¾itosti byla a je obrovská spousta
problémÅ¯...
Pronájem matky? VÅ¾dyÅ¥ prÅ¯bÄ›hu tÄ›hotenství se utváÅ™í vztah té tzv. náhradní matky vÅ¯Ä•i dítÄ›ti, kter
roste. ZároveÅˆ se neutváÅ™í vztah v organismu biologické, pÅ™esnÄ›ji genetické matky. Ta je ov&scaron;em na tÄ›hotenství
probíhající s jejím vajíÄ•kem v tÄ›le jiné Å¾eny velmi upjatá (mohou to být Å¾eny, které nemají vÅ¯bec dÄ›lohu, které jsou bez
jakékoliv jiné &scaron;ance, atd.). KaÅ¾dopádnÄ› tu jsou dvÄ› osoby, které mají naprosto jiný pÅ™ístup k oÄ•ekávanému
pÅ™íchodu dítÄ›te na svÄ›t, neÅ¾ je tomu v tradiÄ•ních pÅ™ípadech.
Ale která matka je pak pravou matkou? Náhradní mat
pozitivní vÄ›cí, aÄ•koliv je chápáno jako naprosto krajní Å™e&scaron;ení. Jakmile se v&scaron;ak do toho vloudí peníze a
snaha udÄ›lat z náhradního mateÅ™ství byznys, tak se obávám, Å¾e to pÅ™iná&scaron;í jen dal&scaron;í k&scaron;eftování ..
Ivanka Jaký je vá&scaron; názor na "pronájem tÄ›la"?Nebály/i byste se, Å¾e moÅ¾ná dítÄ› nedostanete?Nebály/i byste se
pÅ™ípadných nemocí,¨pÅ™enosných z matky na dítÄ›? (P.S. Ä•íslo i e-mailová adresa neplatné)
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