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Intelligensundersøgelser mellem mænd og kvinder viser groft sagt at få mænd er klogere 
end de fleste kvinder - til gengæld en stor gruppe mænd dummere.

Det fordeler sig gennemsnitligt således: En tredjedel af mændene er de absolut klogeste, 
herefter kommer stort set hele gruppen af kvinder, dernæst de sidste to tredjedele af mæn-
dene som er mindre begavede.

Undersøgelser viser også at kvinderne får mere ud af den intelligens de har, de er generelt 
mere flittige og opmærksomme. 

Fysisk er mænd større og stærkere end kvinder hvilket selvfølgelig har gjort at de altid har 
kunnet dominere og undertrykke kvinder - banke dem til at makke ret - uanset hvor kloge 
eller dumme de var - (mændene altså).
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Ikke desto mindre viser en undersøgelse fra University of British Columbia at marioteten af 
kvinder foretrækker:
1. Smal talje og brede skuldre
2. En dyb stemme
3. Muskler (moderate)
4. Ældre mænd
5. Ikke særligt smilende mænd
6. Mænd forbundet med rødt

Kort sagt - et eller andet der minder om stenalderen

BIERNE OG BLOMSTERNE 
Ude i naturen er det de bestøvende insekter der bestemmer hvordan blomsterne ser ud 
- det vil sige at de kun bestøver dem der virker mest tiltrækkende og derved fører deres 
gener videre.

Selv om mænd umiddelbart kan undertrykke kvinder fysisk - er det i det store og hele kvin-
derne der vælger den mand der skal beskytte dem og deres afkom.

Det har evolutionsmæssigt gjort at nutidige drenge udsætter deres intelligensmæssige til-
vækst i puberteten på bekostning af højden - siger nogle evolutionsbiologer. 

En højde som for kvindernes vedkommende er et udtryk for Darwinistisk seksuel udvælgelse.
Så på den måde har generationer af kvinder været med til at skabe prototypen på den 
mand de nu måler sig op i mod og på mange måder konkurrerer med..

TYPISKE KVINDER
Idealet for en hel del kvinder og ikke mindst de forventninger de møder, er at de på én og 
samme tid skal være supermødre, karrierekvinder og sexede hustruer. 

Psykiatrifonden gennemførte for få år siden en undersøgelse der viste at hver fjerde kvinde 
jævnligt har lavt selvværd og ikke føler at de slår til. 24 procent var generelt så stressede at 
de overvejede at søge professionel hjælp.

Et af problemerne er, at kvinderne generelt er mindre risikovillige og mere forsigtige end 
mænd. De stiller ofte meget høje krav til sig selv og er meget selvkritiske. Derfor vælger de 
tit jobs de er overkvalificerede til.

VÆGTEN
Et andet gennemgående problem for langt de fleste kvinder er vægten. Undersøgelser 
viser at hver anden kvinde ville syntes bedre om sig selv, hvis hun var tyndere.
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Ikke desto mindre viser undersøgelser at kvinder der ikke føler sig respekteret, har svært ved 
at sætte grænser og sige fra, - af mærkværdige veje begynder at fokusere på mad.

At hvis de lige tabte de her kilo og således kunne leve op til det fysiske idealbillede, ville 
alting blive meget bedre.

PARFORHOLD
Det anslås at hver femte kvinde i Danmark i mere eller mindre grad befinder sig i et ”usundt 
forhold”.

Også kendt som diagnosen ”kvinder der elsker for meget”. Denne gruppe er stærkt repræ-
senteret af veluddannede travle karrierekvinder. 

Den viser sig i forbindelse med parforholdet som lavt selvværd, søgen efter opmærksom-
hed og bekræftelse hos partneren, tilsidesættelse af egne behov.

Afhængighedsforholdet kan blive så stærkt at de ændrer deres liv og sociale omgangs-
kreds.

Når der er problemer i parforholdet tror kvinderne at det er dem der er problemet.

Faresignalerne er som regel:

1. Hun tænker meget over hvad der gør manden tilfreds
2. Tilsidesætter venner og bekendte for mandens skyld
3. Opgiver egne interesser
4. Ved efter Længere tid ikke hvad hun selv mener
5. Har svært ved at se mandens fejl, men let sine egne
6. Siger ofte ja til det manden har lyst til, uden selv at mærke efter

LAVT SELVVÆRD
Lavt selvværd defineres i psykologien som et individs anerkendelse af sin egen værdi. Det 
bruges som et mål for personlige egenskaber og evnen til at præstere.

Visse psykologer mener at det egentlig selvværd dannes i barndommen - hvor oplevelser 
der af barnet tolkes som ikke at være værdsat, skaber lavt selvværd.

Der arbejdes generelt med 3 præmisser:

1. Succes på livsområder der anses for vigtige
2. Vurdering af sine personlige egenskaber og værdier
3. ”Oplevelsen af at være kompetent til at håndtere de grundlæggende udfordringer i 

livet og evnen til at føle sig værdig og til at være lykkelig”.
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Som det fremgår af ovenstående er det som regel kvinder der føler lavt selvværd.
Billedet forestiller derfor en kvinde med en plasticpose om hovedet - og for en sikkerheds 
skyld reb om halsen.

På armene er der bundet snore, hvorpå der hænger knive med blod.

Ser man ordentlig efter er der ingen snore - knivene hænger frit i luften - de er en illusion.
På samme måde som også lavt selvværd er en illusion. 

Men alligevel har hun hele livet skåret sig selv med de imaginære knive.

Et hvert menneske er unikt - der har aldrig været - og vil aldrig igen komme en så speciel 
samling af 17 grundstoffer som enhver af os repræsenterer.

Alt hvad vi foretager os i livet er aldrig set før - de tanker vi hver i sær af os gør - er aldrig 
tænkt før - så resultatet af ethvert liv der leves - er hele tiden nyt og tilføjes som noget unikt 
i planetens historie.


