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ZAKAJ VAZEKTOMIJA V TUJINI

Če ste državljan Republike Slovenije in ste stari manj kot 35 let (in po možnosti brez otrok)
ter želite priti do tega da zdravnik na vas opravi vazektomijo (sterilizacijo moškega) potem se
vam ta namera v Sloveniji ne bo uresničila, ker je to z zakonom prepovedano.
Slika 1: Neuspešna konzultacija z urologom v Sloveniji.

Če ste zares odločeni, da ne želite (še več) otrok, potem vam preostane možnost sterilizacije v
tujini samoplačniško. Jaz sem zase izbral München. To mesto je dovolj veliko, da je precej
velika možnost, da se v njem najde zdravnika, ki bi bil pripravljen opraviti vazektomijo in
izmed večjih mest je München najbližji Sloveniji, torej so stroški in trajanje prevoza najnižji.
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V Nemčiji je legalna sterilizacija moškega, ki je dosegel starost 18 let (tudi če nimate otrok
lahko najdete zdravnika, ki vas bo steriliziral).
Na Hrvaškem je potrebno za vazektomijo čakati do 35. leta starosti in vam mora to odobriti
komisija, ki jo sestavlja urolog, ginekolog in še en zdravnik. Na Madžarskem je potrebno
čakati do 40. leta starosti ali imeti vsaj 3 otroke. V Italiji pa je omejitev 18 let, vendar je za
poseg brez tehtnega zdravniškega razloga potrebno plačati sam, poleg tega pa je ovira še v
tem, da v Italiji zaradi vpliva cerkve niso naklonjeni posegu in je zelo težko prepričati
zdravnika v to, da bi ga izvedel.
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ISKANJE ZDRAVNIKA

Zdravnika sem poiskal prek Google spletnega iskalnika. Najprej sem v njega vpisal angleške
ključne besede »vasectomy Munich clinic «. Potem sem pozkusil še po nemško »vazektomie
klinik München«. Našel sem več spletnih strani uroloških klinik, poiskal E-mail kontakte
zdravnikov in jim na njihov elektronski naslov poslal naslednje sporočilo:
Hello!
I am interested in getting a vasectomy at your urologist clinic in Munich.
I am interested in combining a consultation and sterilization in one
appointment so I would only need to visit your clinic one time in order to
get the procedure done. I am sure that a vasectomy is okay for me. I am familiar with
the procedure and its consequences.
Best regards
Od 20 do 30 elektronskih naslovov na katere sem poslal to sporočilo mi jih je odgovorilo 8.
Izmed teh sem izbral zdravnika, ki je prvi v Nemčiji začel s tehniko brez skalpela in je opravil
že več kot 2000 vazektomij.
Slika 2: Vizika zdravnika, ki je na meni opravil vazektomijo.

Vprašal me je koliko sem star in če že imam otroke in zakaj nočem imeti otrok. Povedal sem
mu da sem star 22 let, nimam otrok in jih nikoli nočem imeti. Z zdravnikom sva se dogovorila
za datum (29.5.2017 ob 9. uri), vprašal sem ga za točno lokacijo klinike in če si moram
pobriti skrotum (odgovoril je pritrdilno).
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PRIPRAVE NA POSEG

3.1 KAJ BOSTE POTREBOVALI KO PRIDETE DOMOV
V lekarni sem kupil 10 paketov zložencev, majhnih in večjih, za vsak slučaj. Poleg tega sem
kupil tudi medicinski lepilni trak, da bi lahko te zložence nalepil na jajca. To oboje skupaj me
je stalo okoli 2 €.
Slika 3: Zloženci in medicinski lepilni trak, ki sem jih potreboval po operaciji.

Potencialno lahko prav pridejo tudi tablete proti bolečinam. Boljše je če jih imate pri sebi za
vsak slučaj kot pa da ste brez njih. Pripravite tudi led oziroma zamrznjeno zelenjavo za hladiti
jajca po operaciji. Sam tega sicer nisem delal, vendar pa bi bilo mogoče manj bolečine in bi se
hitreje pozdravil, če bi to prakticiral.

3.2 KAJ SEM VZEL SEBOJ
Seboj sem vzel 1000 € (kot plačilo za zdravnika) in rezultate dveh krvnih testov – več o teh v
nadaljevanju – glejte točko 3.3.

3.3 KRVNA TESTA
Zdravnik mi je naročil, da naj sabo prinesem rezultate dveh krvnih testov in sicer:
1. Quicktime (po slovensko: PČ/INR)
2. PTT (po slovensko: PTČ)
Ta dva testa je možno opraviti v javnem ali zasebnem laboratoriju, samoplačniško razen, v
javnem laboratoriju je lahko zastonj z napotnico od vašega zdravnika. Jaz sem test opravil v
splošni bolnišnici 4 dni pred dnevom posega, rezultate sem dobil že isti dan kakšno uro po
testiranju. Plačal sem okoli 5 evrov. Najbolj primerno je da pridete na odvzem krvi na tešče,
zjutraj. Priporoča se izogibanje pretirani telesni aktivnosti 24 ur pred testom.
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3.4 BRITJE SKROTUMA
Najprej sem s škarjami skrajšal kocine.
Slika 4: Skrotum pred britjem.

Potem sem svoj skrotum in še malo okoli njega obril z »Wilkinson Sword Protector 3«
brivnikom. Pri tem sem uporabil peno za britje. Ker sem se prvič bril po skrotumu je trajalo
malo dlje časa, vendar mi je na koncu uspelo.
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Slika 5: Skrotum po britju.

3.5 PREVOZ
Do klinike sem peljal avto jaz, nazaj pa me je peljal prijatelj, ki me je spremljal.
LJUBLJANA - MUNCHEN (4,5 ure)


Avstrijska desetdnevna vinjeta 8,90 €



Karavanke predor 7,20 €



Katschberg (Tauernautobahn) predor v avstriji 11,50 €



Eko nalepka za nemška mesta 19,95 € (Potreboval sem jo, ker ima zdravnik ordinacijo
v centralnem delu mesta, kamor je dovoljen vstop samo avtom z eko nalepko)

MUNCHEN – LJUBLJANA (4,5 ure)


Katschberg (Tauernautobahn) predor v avstriji 11,50 €



Karavanke predor 7,20 €

Gorivo tja in nazaj: 60€
SKUPAJ: okoli 9 ur in 140 €

4

DAN POSEGA (29.5.2017)

Zdravnik mi je naročil naj jutro pred posegom ne jem, zato sem nazadnje jedel popoldne
28.5.2017 ob 18:00. Od doma sem štartal ob 2 ponoči. Ob 3 sem prispel do Ljubljane kjer
sem pobral prijatelja. Potem sem peljal do Avstrije in še naprej do Nemčije. V München sva
prispela nekaj pred 8. uro. Preden sva našla prosto parkirišče in zdravnikovo kliniko je bila
ura že 8:30, ko sva prispela na cilj.
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Pozdravili smo se z zdravnikom (v angleščini). Potem me je zdravnik peljal v zasebno sobo
kjer me je vprašal po osnovnih podatkih kot so moje ime, priimek, kraj bivanja in rojstni
datum, ki sem jih napisal na obrazec in podpisal. Vmes je zdravnik podatke vnašal v
računalnik. Potem je opravil konzultacijo v kateri mi je prevedel obrazec za privolitev
(strinjanje, da lahko na meni opravi vazektomijo). Na obrazcu je pisalo, o tem kakšen poseg je
vazektomija in kako ga zdravnik izvaja. Na koncu me je vprašal če razumem in če se strinjam.
Rekel sem da ja in podpisal obrazec. Vse skupaj je trajalo slabih 15 minut.
Sledil je poseg. Pred tem sem šel še na WC urinirat, potem pa sem vstopil operacijsko sobo.
Tam me je pričakal zdravnik z asistenko. Prosil me je naj slečem hlače in se uležem na
operacijsko mizo. Noge sem dal narazen, roki sem postavil na ročki ob straneh, kot mi je bilo
naročeno.
Slika 6: Operacijska miza na kateri je bil na meni opravljen poseg.

Asistenka mi je v levo roko vbodla transfuzijo, ki je bila postavljena na moji levi strani. To
sem imel potem v roki med celotnim trajanjem operacije.
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Slika 7: Vbodno mesto na levi roki.

Priprava je trajala 5 do 10 minut. Poseg je trajal kakšnih 15 minut. Moj penis je z
medicinskim lepilnim trakom prilepil tako, da je bil usmerjen navzgor, da ni bil med posegom
v napoto. Med ritnice je dal papirnato brisačo. Z razkužilnim sprejom je potem pošprical moja
skrotum. Čez mene je dal zeleno pregrinjalo z okroglo luknjo skozi katero je lahko operiral.
Zdravnik je začel tako, da je pretipal moja jajca in našel semenovode ter mi jih je pokazal in
naročil naj jih potipam. Ko je vedel kje so je vzel v roke iglo. Najprej je začel na levi strani.
Iglo je zapičil v semenovod in v njega vbrizgal lokalni anestetik. Vpik igle je bil najbolj boleč
del operacije. Po apliciranem anestetiku me je z pinceto dregnil in vprašal če čutim bolečino
ali samo čutim dotik. Ko sem mu rekel, da ne čutim bolečine in da čutim samo dotik je
nadaljeval z operacijo. Od tukaj naprej ne vem kaj se je dogajalo tam spodaj. Videl nisem
ničesar saj sem ležal na hrbtu. Čutil sem samo, da je zdravnik tam dol nekaj počel. Ko je
opravil na levi strani je ponovil isti postopek na desni strani. Ko je zaključil z operacijo je na
moj skrotum z roko nekaj časa pritiskal. Vmes sta z asistentko odstranila dol z mene vse kar
sta prej dala gor (zeleno pregrinjalo, lepilni trak, papirnata brisačka..). Ko je asistentka
odstranila še transfuzijo z leve roke je na vbodno mesto dala obliž na katerega mi je naročila
naj pritisnem z desno roko. Zdravnik je še nekaj časa držal pritisk na mojem skrotumu, potem
je izpustil in dal gor obliž. Rekel mi je, da lahko vstanem in se oblečem ter da me bo počakal
v drugi sobi.
Vpik igle je bil najbolj boleč, ostalo kar je počel pa ni bilo boleče, samo čutil sem, da se nekaj
dogaja. Mogoče še najbolj stresno je bilo biti v položaju z nogami narazen, medtem, ko je
zdravnik tam doli operiral. To je bil precej neprijeten in ranljiv občutek.
V drugi sobi sta me pričakala prijatelj z zdravnikom, ki mi je ponudil kavo. Pol ure do ene ure
smo se pogovarjali, na koncu sem mu dal denar in se mu zahvalil. Poslovili smo se in odšli
vsak po svoje. Midva s prijateljem sva ob 11.15 odšla na 15 minutno peš pot nazaj do avta.
Hodil sem malo čudno z nogami narazen, anestetik še ni čisto popustil. Nazaj do Slovenije me
je peljal prijatelj. Po poti je anestetik popustil in sem čutil topo bolečino spodaj v trebuhu.
Bolečine je bilo manj kot sem pričakoval.
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Slika 8: Prva slika skrotuma po operaciji.

Zvečer me je kar bolelo. Nisem čutil če me mudi lulat ali kakat ali če sem lačen. Ko sem šel
na WC sem z veseljem ugotovil, da še zmeraj lahko opravljam vse potrebe normalno, vendar
ovirano zaradi operacije. Nisem mogel istočasno lulati in kakati. Ledu nisem uporabil nič.
Zvečer nisem mogel zaspati. Več bolečine sem imel na levi strani. Vzel sem 2 tableti lekadola
in mi je uspelo zaspati.
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OKREVANJE

30.5.2017 DAN 1. Zbudil sem se ob 5 zjutraj z erekcijo, ki je nisem hotel. Več bolečine sem
čutil na levi strani. Na desni je bila bolečina manjša. Bolečina se je zmanjšala na obeh straneh.
Skoraj cel dan sem preležal na postelji. Hodil sem na WC. Pojedel sem 3 jabolka. Po spancu
čez dan bolečine ni bilo več, ko se nisem premikal. Zvečer po uri sedenja se je bolečina spet
pojavila. Pred spanjem sem vzel eno tableto lekadola in zaspal. Obliža, ki ga je dal gor
zdravnik danes nisem zamenjal, temveč sem ga pustil gor.
31.5.2017 DAN 2. Zbudil sem se spet ob 5 zjutraj z erekcijo. Tokrat brez bolečin. Bilo je
samo malo bolečine med premikanjem in sedenjem. Od 9 do 11 sem bil zunaj iz hiše, zelo
malo sem hodil in nekaj časa sedel. Hoja je bila rahlo boleča in počasna. Ob 12 sem se stuširal
tako, da sem šel najprej na kolena, da sem si umil lase z milom, da to ne bi prišlo v stik z
skrotumom. Potem sem se stuširal še stoje po celem telesu. Medtem sem imel obliž gor na
jajcih. Obrisal sem se in pozneje na postelji moker obliž dal dol in ga zamenjal z novim. Za
podporo sem nosil dvojne gate. Čez dan sem šel na kratek sprehod in kuhal. Rahla bolečina je
bila še zmeraj prisotna. Zvečer sem užival v spolnosti, vendar brez izliva.
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Slika 9: Skrotum na drugi dan okrevanja.

Slika 10: Obliž, ki ga je ob zaključku operacije na moj skrotum nalepil zdravnik.
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Slika 11: Skrotum brez obliža – vidna so vbodna mesta po operaciji.

Slika 12: Zloženec, ki sem ga zalepil na skrotum po odstranitvi starega.
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Slika 13: Spodnjice, ki sem jih nosil za podpiranje skrotuma.

1.6.2017 DAN 3. Zjutraj sem se zbudil brez bolečine. Potem sem užival v spolnosti. Ko sem
vstal sem čutil bolečino, še posebej na levi strani. Šel sem ven in malo hodil ter nekaj časa
sedel. Hoja je bila boleča. Čez dan sem večino časa spal. Zamenjal sem svoj obliž. Z
ogledalom sem pogledal kakšno je stanje. Vsakič ko sem vstal me je bolelo. Sklepal sem, da
zato, ker gre takrat kri v ta del telesa. Potem zvečer, ko sem hodil je bilo malo bolečine.
Zvečer ob 22:30 sem čutil malo bolečine v levem testisu v ležečem položaju na postelji.
Uporaba WC je še zmeraj neprijetna.
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Slika 14: Skrotum na tretji dan.

Slika 15: Na skrotumu nalepljen zloženec – dan 3.

2.6.2017 DAN 4. Danes sem čutil malo bolečine med hojo. Optimističen sem, da bo šlo stanje
na boljše. Danes sem iz trgovine 300 m nesel polno vrečko. Ko sem prišel do doma sem bil
precej utrujen. Kuhal sem. Zvečer je bila bolečina še zmeraj minimalna. Po sliki sodeč se rani
celita dobro. Po tušu sem zamenjal obliž. Zvečer med spolnostjo sem imel dva izliva. Prvi je
bil velik in je špricnilo daleč. Pri drugem je prišlo manj ven in ni špricnilo.
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Slika 16: Skrotum na četrti dan.

3.6.2017 DAN 5. Bolečine ni več. Čutim pa da se nekaj dogaja v skrotumu, mogoče zato ker
zdaj po izlivu ko semena ne morejo ven. Stvari izgledajo obetavne. Opazil sem, da se mi je na
skrotumu do točke kjer je zdravnik naredil luknjo odebelila cev, sklepam, da je to semenovod
in da zdaj po ejakulaciji semenea ne morejo ven in je zato odebeljeno.
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Slika 17: Skrotum na peti dan.

4.6.2017 DAN 6. Hodim skoraj normalno. Sicer malo bolj počasi.
5.6.2017 DAN 7. Hodim skoraj že čisto normalno. Danes sem se samozadovoljil. Ob izlivu je
ven prišlo zelo malo, samo za polovico čajne žličke in sploh ni bilo čutiti kot orgazem, ki sem
ga imel pred vazektomijo. Bilo je 15% toliko intenzivno kot je bilo prej. Po orgazmu je
erekcija izginila. Čutim, da se po ejakulaciji v skrotumu nekaj dogaja, sklepam, da so to
semena, ki hočejo ven pa ne morejo. Čutim psihološko spremembo. Ni več tistega nagona, da
bi prišel čimprej do orgazma, ampak je vse skupaj manj intenzivno in enakomerno. Zelo mi je
nenavadno, ko sem pa navajen več kot deset let se samozadovoljevati na določen način, zdaj
pa je to tako drugačno.
6.6.2017 DAN 8. Šel sem pod tuš in zamenjal obliž in se poslikal. Bil sem na sprehodu,
normalno lahko hodim. Rana mislim, da se je dobro zacelila. Stanje izgleda obetavno. Zvečer
sem dal obliž dol.
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Slika 18: Skrotum na osmi dan.

8.6.2017 DAN 10. Samozadovoljil sem se. Ponovno je ob izlivu prišlo ven samo za pol čajne
žličke.
11.6.2017 DAN 13. Samozadovoljil sem se in ob izlivu je spet ven prišlo samo za pol čajne
žličke.
14.6.2017 DAN 16. Dvakrat v tem dnevu sem užival v spolnosti in obakrat je ven na moje
olajšanje prišla normalna količina.
18.6.2017 DAN 20. Skrotum zelo malo boli. Par dni nazaj sem šel dva dni zaporedoma na tek
in parkrat sem v objemu dvignil 65 kg težko žensko. Mogoče je bilo to preveč. Tudi opazil
sem redko občasno kratko bolečino v anusu (prostati?). Ne vem če je to z vsem tem kaj
povezano.
20.6.2017 DAN 22. Skrotum še malo boli občasno. Včeraj zvečer sem se samozadovoljil in je
ven prišla normalna količina. Upam, da s tekom in pretiranim napenjanjem oziroma
dviganjem nisem naredil prevelike škode in bo šlo stanje na bolje.
21.6.2017 DAN 23. Prisotna majhna topa bolečina levo kot bi se nahajala spodaj v trebuhu.
Na istem mestu kot je bila takoj po operaciji.
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Slika 19: Skrotum na triindvajseti dan.

27.6.2017 DAN 29. Ne čutim več bolečine. Hodim popolnoma normalno. Količina ob izlivu
je normalna. Včasih pozabim, da sem sploh šel na sterilizacijo.
1.9.2017 Vse se je povrnilo na normalno, oziroma v tako stanje, da večino časa sploh ne vem,
da sem bil na operaciji, če se slučajno ne spomnim. Vse je ok, hvala bogu.
Svetujem vam, da se po operaciji v vsakem primeru izogibate telesnemu naporu kot je
naprimer dvigovanje uteži in tek. Počakajte raje par mesecev za vsak slučaj, da ne boste imeli
kakšnega problema, če se boste prenapenjali.
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TEST PLODNOSTI

Naprej sem poizkusil priti do testa plodnosti brezplačno prek napotnice pri moji zdravnici,
vendar me je zavrnila. Spermiogram (analiza semena) v androloškem laboratoriju javnega
zdravstva lahko dobite, če želite s partnerico imeti otroke pa vam ne uspeva, torej obstaja
sum, da ste neplodni. Drug način da pridete do spermiograma je, če je na vas bila opravljena
vazektomija v Sloveniji, kar pomeni, da ste stari vsaj 35 let. Ker ne spadam v nobeno izmed
zgoraj navedenih primerov me je moja zdravnica zavrnila in mi rekla naj se obrnem na
zasebno ustanovo za test plodnosti tako kot sem se obrnil na zasebnega zdravnika za
vazektomijo.
Na internetu sem našel samoplačniško opcijo, in sicer Zdravstveni center Dravlje (lahko pa to
opravite tudi v javni ustanovi). V začetku avgusta sem se prek emaila dogovoril za
spermiogram (45€) v začetku septembra. Naročili so mi da naj pred dnevom odvzema semena
mine natančno dva dni. Ko sem na dan odvzema (po 60 izlivih v preteklih 3 mesecih) prispel
v zdravstveni dom so me prijazne in korektne zdravnice prosile za podatke kot so moj naslov,
ime in priimek, telefonska številka, višina, teža, če imam kakšne zdravstvene težave in kdaj
sem se rodil. Dobil sem lonček in so me poslali v sobo za odvzem semena.
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Slika 20: Soba za odvzem semena v zdravstvenem domu.

Tam sem opravil svoje in prinesel vzorec nazaj k zdravnici, ki je potem pregledala, če so še
kakšni plavalci živi. Na steni je bil ekran na katerem se je videla povečana slika z
mikroskopa. Na začetku je bilo pred povečevalnim steklom seme nekega drugega moškega in
sem lahko videl semena, ki so plavala sem in tja. Ko je gor postavila moj vzorec pa ni bilo
videti nič kar bi plavalo. To je bil dober znak, da nisem več ploden. Potem mi je rekla, da bo
še ena zdravnica pogledala celoten vzorec in da mi rezultate testa pošljejo po pošti ali pa jih
lahko pridem sam iskat, če bi mi bilo to bolj po želji.
Slika 21: Število izlivov v maju.
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Slika 22: Število izlivov v juniju.

Slika 23: Število izlivov v juliju.
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Slika 24: Število izlivov v avgustu.

Slika 25: Število izlivov v septembru.
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18.9.2017 sem po pošti dobil izvide spermiograma, ki sem ga opravil 13 dni nazaj v
Zdravstvenem centru Dravlje. Zdravnik v moji semenski tekočini ni našel semenčic.
Slika 26: Rezultati spermiograma.
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7

ŠTIRI MESECE PO OPERACIJI

To poročilo pišem 30.9.2017. Od operacije je minilo štiri mesece. Večino časa ne vem, da se
je zgodila razen takrat, ko me nekaj spomni na to. Ko pridem do orgazma po
samozadovoljevanju se spomnim. Prav tako včasih ko v skrotumu začutim zelo rahlo
bolečino. Ta bolečina upam, da bo izginila in da ne bo šlo na slabše. Sedaj je še prezgodaj, da
bi lahko rekel, da ne bom imel kroničnih bolečin. Hvala bogu je zaenkrat ta bolečina skoraj
neopazna. Še zmeraj lahko dobim erekcijo in ob orgazmu ven špricne na pogled ista tekočina
kot je pred operacijo. Danes sem ob pregledu pretipal svoj skrotum in opazil razliko od stanja,
ki se ga spomnim pred operacijo. Semenovodi so odebeljeni. Sklepam, da zato ker semenčice
ne morejo ven zaradi »cestnega zastoja«. Čeprav sem opravil test plodnosti in dobil rezultat,
da sem popolnoma neploden še vedno obstaja zelo majhna možnost, da se cevke povežejo
nazaj skupaj. Čez kakšno leto nameravam še enkrat opraviti test plodnosti. Če bodo rezultati
še takrat pokazali isto potem sem lahko načeloma siguren, da sem zares trajno neploden.
Kako se je spremenil psihološki pristop do spolnosti še ne vem, ker me je punca, ki sem jo
imel pustila dober mesec po moji operaciji. Ko dobim to izkušnjo in ko bo minilo dovolj časa
bom napisal še dodatek temu zaključku v katerem bom opisal kakšno je stanje dlje časa po
operaciji.
Slika 27: Skrotum štiri mesece po operaciji.
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8

ENO LETO PO OPERACIJI

Tale zadnji prispevek pišem 2.7.2018. Drugi test plodnosti leto dni po operaciji 7.6.2018 je
pokazal isti rezultat – azoospermija - torej neplodnost. Bolečin ni, kot da se operacija nebi
nikoli zgodila. Ker se je na skrotumu zarasla dlaka in ker je bila operacija narejena z metodo
brez skalpela se ne vidi nobene sledi po operaciji. Seksualne zmožnosti so ostale
nespremenjene. Še zmeraj lahko dobim erekcijo in ejakuliram (brez semenčic), izkušnja je
ista kot pred operacijo. Razlika je v tem, da zdaj ko vem, da nisem več ploden je vsakršna
skrb glede kontracepcije odpadla. Seks zame nima več reproduktivne plati. Je skupni užitek in
način za povezovanje s spolnimi partnerkami. Na spolno prenosljive bolezni pa moram seveda
še zmeraj paziti.
Še zmeraj stojim za svojo odločitvijo za vazektomijo. Mislim, da je na svetu že dovolj ljudi in
da je dovolj jasno kakšno okoljsko škodo ustvarja naš moderni način življenja. Menim tudi,
da ni etično v svet kjer je zagotovljena določena mera trpljenja in bolečine brez privolitve
spraviti zavestno bitje.
1. Seksam lahko še zmeraj
2. Partnerko/e imam lahko še zmeraj
3. Če hočem skrbeti za koga in ga negovati lahko posvojim otroka, ki se je že rodil.
Lahko tudi skrbim za otroke drugih ljudi – mogoče najdem tako službo ali pa delam
kot prostovoljec. Ni nujno, da skrbim za otroke, lahko tudi za odrasle in starejše ljudi,
ali pa mogoče za živali ali rastline.
Vse svoje potrebe, ki bi jih lahko zadovoljilo biološko starševstvo lahko nadomestim z dovolj
dobrimi alternativami. Ni mi treba slediti imperativom mojih sebičnih genov niti družbenemu
pogojevanju, ki diktira kaj je prav in normalno.

Če me želite kontaktirati preko emaila potem je to možno tako, da uporabite: vazektomija v
tujini (napisano skupaj) in na koncu dodate afno in naslov največjega ponudnika email
naslovov katerega ime se začne z »g«.
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