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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

År 2009 sa ROKS ordförande Iren von Wachenfeldt1: män är djur
tycker inte du det? Jag blev full i skratt — det är trivialt rätt.
Även kvinnor är djur. Vi tillhör familjen däggdjur och den enda
skillnaden mellan män och kvinnor är kromosomparen YX och XX.

Iren von Wachenfeldt är ett exempel på mäns och kvinnors skillnad
i medel-IQ. Nu är enstaka exempel inga bevis men väl bekräftelser.
Välgjorda vetenskapliga undersökningar är mer av bevis.

Här skall jag diskutera skillnader som finns mellan mäns och kvin-
nors biologiska hjärnor —baserat på friasidors.is artiklar i ämnet.

Om vi förstår den biologiska skillnaden har vi lättare att hantera
olika reaktioner som uppstår i och mellan oss. Först tar jag upp
den manliga hjärnan (har nämligen bilder på en sådan) och sedan
den kvinnliga hjärnan.

Jag avslutar med en TED-föreläsning av Louann Brizendine som
har skrivit de två böcker friasidor baserar sina artiklar på: The
Female Brain och The Male Brain.

1https://www.youtube.com/watch?v=pBtKxYKQI_8, se 4.25 in.
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DEN MANLIGA HJÄRNAN

Den manliga hjärnan
Om vi tittar på en typisk sådan, som den ges av magnetröngen, så
har vi först en horisontell skiva och sedan en vertikal skiva:

Horisontellt Vertikalt

Den manliga hjärnan skiljer sig framför allt på 8 områden.

1. Främre hypotalamus, som bland annat styr delar av sexuell
strävan, är 2,5 ggr större hos mannen.

2. Främre delar av hjärnbarken som används för att lösa akuta
problem är mer aktiv och snabbare hos mannen.

3. En speciell del av hypotalamus handlar om revir, försvar och
aggression. Den är större hos mannen och har ett eget system
för att upptäcka hot från andra män. Unikt för mannen.

4. Amygdala är ett alarmsystem för hot, rädsla, fara och känslo-
mässiga impulser. Större hos mannen.

5. Området VTA som är kopplat till motivation- och belönings-
systemet är mer aktivt hos mannen.

6. Ett system som är kopplat till empati är mindre hos mannen.

7. Orosområdet (ACC) är mindre hos mannen.
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8. Området som styr känslor (PC) är mindre hos mannen och
utvecklas 1-2 år senare.

Bara dessa 8 punkter utser mannen till krigare, jägare, försvarare
och spermiespridare. Punkt 5 gör mannen lättmanipulerad för
kvinnan. Får han sex och mat blir han lätt nöjd. Mannen är
gjord för yttre tjänst och detta kan inga feminister ändra på.

Exempel på hormonerna som påverkar mannen är testosteron, va-
sopressin, MIS, prolaktin, oxytocin och östrogen. Läs på nätet.

Fosterstadiet: Med början efter 1 månad duschas fostret i testo-
steron vilket tillsammans med MIS gör hjärnan mindre feminin.
Detta pågår från månad 1 till 12.

Pojkåren: Fortsatt inverkan från MIS. Låga doser testosteron mel-
lan 1 år och 11 år. Lågt östrogen. Utvecklar kopplingar i hjär-
nan som stimulerar utforskande. Utvecklar kopplingar i hjärnan
som stimulerar ”vild” fysisk aktivitet och ”att brottas på låtsas”.
Vill leka, brottas och utforska tillsammans med andra pojkar, inte
flickor.

Puberteten: Testosteronnivåerna ökar tjugofaldig (20x). Mäng-
den vasopressin ökar. Låga mängder MIS. Utvecklar kopplingar i
hjärnan för att bli attraherad av kvinnor. Upplever andra ”män”
som fientliga. Lägger sig senare och sover längre. Utvecklar stort
intresse för tävling, blir mer social, intresse för kvinnliga kroppsde-
lar, inlemmas i en manlig hierarki, utmanar auktoriteter. Vilken
tur att testosteronet och vasopressinet kickat in!

Ung man: Högt testosteron, stort intresse för sex, hierarkier,
tävling, revirtänkande. Sex först, kärlek sedan. Utvecklar förmå-
ga att känna igen fertila kvinnor och aggressiva hannar. Letar sex-
partners. Fokus på arbete, pengar och karriär.

Förälder: I samband med havandeskap går testosteronnivåerna
ner och nivån på prolaktin ökar. Kan uppleva manligt ”havan-
deskap” och ökad empati. Sexlusten undertrycks. Ökad förmåga
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att höra barnskrik. Utvecklar förmåga att ”känna”barnets behov.
Fokus på att skydda barnet och modern och att försörja familjen.

Mitt i livet: Sakta avtagande nivå på testosteron. Fortsatt men
långsamt avtagande fokus på sex, tävling och på att attrahera kvin-
nan. Fokus på barnen och att lyckas på jobbet.

På ålderns höst: Sakta sjunkande nivåer testosteron. Vid 85 är
nivån ca: hälften av nivån vid 20 års ålder. Kan fortfarande föröka
sig men har ett fortsatt långsamt avtagande fokus på sex och på
att attrahera kvinnan. Högre relativa nivåer av östrogen och högre
nivåer oxytocin. Intresse för hälsa, välmående, äktenskap, blir mer
lik kvinnan. Blir mindre aggressiv och är mer tillgiven.

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser
ut för det manliga könet.

Den kvinnliga hjärnan
Den kvinnliga hjärnan skiljer sig framför allt på 6 områden:

1. Området som styr oro (ACC) är större hos kvinnan.

2. Området som styr känslor (PC) är större och utvecklas tidigare
hos kvinnan.

3. Insula, som styr intuitionen, är större hos kvinnan.

4. Hypotalamus utvecklas tidigare hos kvinnan. Styr sympati.

5. Amygdala är mindre hos kvinnan.

6. Hippocampus är större och mer aktivt hos kvinnan. Styr min-
net.

Minnet ja det finns väl ingen man som inte förvånats över kvinnans
förmåga att minnas olämpliga saker. Män lägger oftare saker bakom
sig och går vidare.

Exempel på hormonerna som påverkar kvinnan är östrogen, proges-
teron, testosteron och oxytocin.
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De 6 punkterna ovan är mycket väsentliga för att ta hand om hem
samt fostra barn. Kvinnan är gjord för inre tjänst och detta
kan inga feminister ändra på.

Fosterstadiet: Flickfostret duschas inte i testosteron som hos
pojkarna. Detta gör att flickan utvecklar fler delar som avser kom-
munikation, magkänsla, emotionellt minne och förmågan att under-
trycka aggression och tolka känslor.

1-2 år: Stora mängder östrogen. Utvecklar verbal och emotionell
förmåga. Stort intresse för umgänge med andra flickor.

Puberteten: Östrogen, progesteron och testosteron. Mer östrogen
gör att kvinnors hjärnor i genomsnitt utvecklas 2 år tidigare än
pojkars. Stort intresse för sexuell attraktion, intresse för kärlek och
undvikande av föräldrar.

Ung kvinna: Östrogen, progesteron och testosteron. Fokus på
relationer och att hitta en partner, kärlek och karriär.

Havandeskap: Stor ökning av progesteron och östrogen. Stress-
hormoner undertrycks. Hjärnan krymper och hormoner från mo-
derkakan och fostret påverkar hjärnan och kroppen. Fokuserar på
hemmet och omhändertagande och att skydda fostret.

Amning: Oxytocin och prolactin. Stresshormoner och sexuella
känslor blir undertryckta av barnet. Fokus ligger på att klara ”da-
gen”och trötthet.

Barnaåren: Oxytocin, omväxlande östrogen, progesteron och tes-
tosteron. Har mindre intresse för sex än mannen. Oro för barnen.
Ökad förmåga för aggression, stress, oro och kontaktskapande. In-
tresse för välmående, utbildning, självutveckling och barnens säk-
erhet.

Pre-menopaus: Oregelbundna hormonflöden. Fluktuerande in-
tresse för sex, oregelbunden sömn, oro, huvudvärk och irritation.
Minskad känslighet för östrogen. Fokus på dagen och att hantera
upp- och nedgångar.
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Menopaus: Låga doser östrogen och progesteron. Nu sker den
sista förändringen på hjärnan —orsakad av hormoner. Intresse för
hälsa, välmående och nya utmaningar.

Post-menopaus: Låga doser östrogen och testosteron, lågt oxy-
tocin. Lugn och mindre känslig för stress, mindre känslosam. Fokus
på vad man själv vill och mindre fokus på andra.

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser
ut för det kvinnliga könet.

Hjärnans nätverk
Jo precis som datorer har hjärnan sitt eget nätverk. För mig med
en bakgrund inom datorteknik faller det sig naturligt att betrakta
hjärnan som ett slags internet. Datorerna kan kopplas på olika sätt
och de sägs då ha olika topologier. Mannens och kvinnans hjärnor
har, i detta språkbruk, olika topologier. Bilden visar hur mannen

Rad 1 man —Rad 2 kvinna

har sina kablar dragna längs
med hjärnhalvorna2 och kvinnan
tvärs.

För mannens del ger det en
snabbare reaktionstid — man
uppfattar en sak och reagerar.
För kvinnans del tyder det på
en större kommunikation mellan
analys och intuition.

Männen är därför i genomsnitt
bättre på en uppgift i taget till
exempel orientering, hantering av
olika verktyg, anfall och försvar,

motorisk kontroll. Kvinnor har ett bättre minne, en större social
kompetens och större förmåga att skapa lösningar för en grupp.

2https://www.biosciencetechnology.com/news/2013/12/brains-men-women-have-
striking-wiring-differences
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Det är således inte bara de olika hjärndelarnas storlek som är av
betydelse utan också hur de interagerar med varandra. Något som
varje datatekniker väl känner till.

Slutsats
Det finns en mycket stark rörelse som får pengar från staten (allas
våra pengar), oändliga spaltkilometrar i pressen och uppbackning
från olika organisationer —den kallas hbtq. Denna rörelse är sjuk
och onaturlig och dess medlemmar borde behandlas som man be-
handlar andra sjuka.

Denna rörelse gör allt den kan för att barn skall bli förvirrade i sina
roller som pojkar och flickor. Därmed skapas förvirrade vuxna, som
innerst inne vet att rörelsen är destruktiv men inte vet hur den
skall bekämpas, och som resultat blir dessa vuxna trasiga, sjuka
och nedbrutna. Samhället vittrar sönder inifrån när den naturliga
familjen bryts sönder.

Onaturligt är det som inte för släktet vidare.

Där denna sjukdom har kommit längst tror jag är England —men
jag kan ha fel. Från engelska tidningar kommer dock historier om
pojkar, i detta fall 12 år, som med hjälp av hormoner transformerar
sin kropp för att när de är 14 återgå till vad de naturligen är.

Ni som har läst ovanstående vet att varje individs utveckling från
foster till vuxen är en lång komplicerad historia. Under denna
process kan förvisso fel inträffa men felen är ytterligt få, diminu-
tivt få. Att använda dessa misstag för en propaganda om att det
inte finns kön är i sig sjukt och dess resultat blir bara en ytterligare
polarisering av samhället. Faktum är att dessa individer och organ-
isationer förvirrar och förstör för barn —för alla. Det är det som
är meningen ty det gör landet lätt att erövra. Det finns ej längre
några män som vet sin naturliga roll: Jägarens och Försvararens.

Det finns ej längre några unga män som utmanar auktoriteter och
därmed sjunker samhället ner i barbari.
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Nu har man börjat med värnplikt igen men naturligtvis skall man
utnyttja detta för att förstöra än mer. Nu skall även kvinnor göra
värnplikt och "glömmer" då bort att kvinnor är de som för släktet
vidare. Varje graviditet är faktiskt "en inkallelse" för att försvara
landet och rasen.

Nej man har inte glömt det —allt är medvetet uttänkt.

Målet är att den nordiska rasen skall förintas. Snabbt eller långsamt
spelar ingen roll. Alla sätt är bra bara de leder mot målet.

Det finns också andra aspekter som också har med skillnader mel-
lan man och kvinna att göra. USA har nu haft stridande förband
där kvinnor har ingått en längre tid. Undersökningar på över 50
miljoner veteraner (1979 till 2014) visar att3

• manliga veteraner har en 18% högre självmordsfrekvens än
motsvarande grupp män i det övriga samhället.

• kvinnliga veteraner har en 219% högre självmordsfrekvens än
motsvarande grupp kvinnor i det övriga samhället.

Hur kan det vara så här? Jag hävdar personligen att det har, i
huvudsak, med hippocampus, minnet, att göra.

Så till sist Louann Brizendines föreläsning4 med svensk text.

Mikael Möller
3http://syntes.be/attack/pdf/A6/SuicideRatesFemaleMale.pdf
4http://syntes.be/attack/Vid/LouannBrizendine.mp4
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