Por que se reproduzir?
Razões apresentadas

Razões reais

Não posso evitar, é um desejo biológico.

Motivações não examinadas.

Alternativas sugeridas
Há instituições esperando por aqueles que não conseguem
controlar seus impulsos biológicos.

Queremos dar netos aos nossos pais.

Ainda busca a aprovação dos pais.

Viva sua própria vida e incentive seus pais a fazer o mesmo.

Falta de contato com a criança interior e com as crianças

Adote. Programas de irmão/irmã mais velho/a. Trabalhe com

existentes.

crianças, ensine.

Simplesmente amo crianças.

Faça grandes coisas com seus genes, em vez de esperar que a
Tenho genes humanos superiores.

Não reconhece um paradoxo. Megalomania.
próxima geração faça algo.
Muito sovina para contratar ajuda. Não aceita as leis de

A mecanização proporciona um retorno mais rápido do

trabalho infantil.

investimento.

Medo de envelhecer. Personalidade exploradora.

gentil com as pessoas para que elas o visitem. Construa uma

Preciso de ajuda na fazenda ou nos negócios da família.

Guarde dinheiro e prepare-se para a aposentadoria. Seja
Quero alguém para cuidar de mim na minha velhice.

rede de apoio social.
Alugue um simulador de gravidez. Escolha diferentes
Gravidez e parto são experiências de vida.

Escolhas de vida limitadas pela doutrinação social.
experiências de vida.

Uma boa família é essencial para o progresso na carreira e

Insegurança social. Quer crianças troféus para melhorar o

Alugue crianças de agências de talentos em ocasiões

uma forte posição na comunidade.

status social.

especiais. Finja ter a vida ideal.
Jardinagem. Dedique-se a defender a natureza. Resgate

Queremos criar uma vida que personifique nosso amor um
Ego, vezes dois, menos imaginação, é igual a três.

animais. Proteja e restaure ecossistemas para incorporar o

pelo outro.
amor.
Quero que meus filhos (que ainda não existem) tenham tudo

Lide com os arrependimentos e faça o melhor da própria
Desejos e fantasias infantis não realizados.

que eu não tive.

vida. Sustente crianças existentes.
Tentando agradar papai. Enganado pela superstição da

Crie algo duradouro e dê o nome de sua família. Doe sangue

linhagem.

para passar a linhagem.

Autoabsorção. Falta de gratificação do ego.

Crie sua própria vida gratificante.

Obediência irracional a vendedores de dogmas que desejam

Busque a verdadeira natureza de Deus, independente do que

bandos maiores.

você achar que é Deus.

Para continuar o sobrenome da família.

Quero ver um pequeno eu.

Deus quer.

Comunique verdadeiros desejos. Seu cônjuge pode sentir que
Minha esposa/marido quer um bebê.

Ceder por medo de perder o parceiro.

você é o único que quer se reproduzir. Alugue uma boneca
simuladora de bebê.
Reconheça o valor de pessoas com diferentes composições

Quer um filho com a nossa linhagem.

Extensão do ego. Identidade racial.
genéticas.

É algo espiritual para mim.

Outras razões são facilmente refutadas.

Encontre experiências verdadeiramente espirituais.

Sempre quis ter filhos, é o que as pessoas fazem.

Condicionamento cultural não questionado.

Considere alternativas. Questione as expectativas. Adote.

Para consolidar nosso relacionamento.

Medo do casamento fracassado.

Comunique-se para fortalecer o relacionamento. Participe de
retiros para casais.
Os bebês logo se transformam em crianças, depois adultos.
Eu amo bebês.

Visão míope da realidade.

Trabalho com cuidados infantil está disponível. Boneca
infantil realista pode ajudar.

Seduzido a acreditar que a conformidade é uma nobre

A maternidade e a paternidade podem ser alcançadas sem

Reconheça o valor de pessoas com diferentes composições
Quer um filho com a nossa linhagem.

Extensão do ego. Identidade racial.
genéticas.

É algo espiritual para mim.

Outras razões são facilmente refutadas.

Encontre experiências verdadeiramente espirituais.

Sempre quis ter filhos, é o que as pessoas fazem.

Condicionamento cultural não questionado.

Considere alternativas. Questione as expectativas. Adote.

Para consolidar nosso relacionamento.

Medo do casamento fracassado.

Comunique-se para fortalecer o relacionamento. Participe de
retiros para casais.
Os bebês logo se transformam em crianças, depois adultos.
Eu amo bebês.

Visão míope da realidade.

Trabalho com cuidados infantil está disponível. Boneca
infantil realista pode ajudar.

Seduzido a acreditar que a conformidade é uma nobre

A maternidade e a paternidade podem ser alcançadas sem

escolha livre.

reprodução. Muitas crianças esperam por bons lares.

Complexo “Mãe de Deus”. (Também se aplica a homens).

Se você quer algo bem feito, faça você mesmo.

Extensão do ego. Insegurança de identidade de gênero.

Aprecie aquilo que você tem, eles podem se ressentir do

Insatisfação com a prole existente.

irmão cujo gênero é o preferido.

Ser mãe é a maior vocação de uma mulher.

Meu filho poderia encontrar uma maneira de salvar o mundo.

Desta vez, gostaríamos de tentar ter um garoto/menina.

A escolha de se reproduzir impede a maioria das outras
Eu só quero.

Só quer.
coisas que você só deseja fazer.
Medo de rejeição. Problemas de relacionamento não

Quero alguém que me ame e não me deixe.

Dê amor para ter amor. Aceite a mudança e lide com a perda.
resolvidos.
A automação reduz a necessidade de escravos salariais.

Nossa economia precisa de trabalhadores jovens para

Dispostos a sacrificar os filhos aos deuses da Economia
Considere os direitos dos não concebidos de continuarem

substituir trabalhadores aposentados.

Nacional.
assim.

O mundo precisa de mais de nós ou estaremos em menor

Elitismo. Xenofobia. É mais fácil esconder a eugenia do que

Converta outros para seus pontos de vista, para que haja mais

número.

o genocídio.

um do seu tipo e menos um deles.

Podemos procriar, afinal o planeta está condenado de

Considere a ética de condenar uma pessoa inocente à vida e à
Natalismo niilista.

qualquer maneira.

morte em um colapso ecológico.
Aceite a mortalidade. Espalhe memes, não genes. Os

Eu gostaria de ter a sensação da imortalidade.

Medo da morte e da não existência.

herdeiros de Sócrates não são visíveis, mas suas ideias
permanecem fortes.

É difícil aceitar o normal aumento do desejo sexual das
Desarme essa bomba-relógio mental culturalmente
Meu relógio biológico tocou.

mulheres quando estão com 30 e 40 anos nas sociedades
implantada. Tudo bem fazer amor e não bebês.
puritanas.

Não sei.

Nunca pensou nisso. Conformidade irracional.

Pense antes de se reproduzir, e talvez prefira não fazer isso.

Posso me arrepender de não ter tido a experiência mais

Medo de preocupações futuras e a vida passando muito

Não podemos experimentar tudo. Muito melhor se

adiante, quando for tarde demais.

rápido.

arrepender de não procriar do que se arrepender de procriar

Não quero negar aos meus filhos (que ainda não existem) a

Promova a existência da alegria em vez de imaginar a alegria
Ignora a falta de alegria nas crianças existentes.

alegria da existência.

na mera existência.
As mães recebem mais elogios do que respeito. Arrumar a

A procriação tem sido tradicionalmente uma fonte de

Sente-se impotente. Deseja poder e respeito que a sociedade

empoderamento pessoal para as mulheres.

parece dar às mães e nega às outras.

bagunça da família não é empoderador. Procure fontes
autodefinidas de poder.
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