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Ο εγκέφαλος ο ανδρικός και ο εγκέφαλος ο γυναικείος διαφέρουν ριζικά. Οι διαφορές

είναι δομικές, λειτουργικές, αρχιτεκτονικές και βιοχημικές. (Στυλιανός Τσιπούρας)


Οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στις σκέψεις, στις συμπεριφορές, στις προδιαθέσεις,

στις αντιλήψεις και στις προτεραιότητες. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του προγραμματισμού του
εγκεφάλου και της επίδρασης των ορμονών, που διαφέρουν στα δύο φύλα.


Η μητρότητα αυξάνει τις εγκεφαλικές ικανότητες της γυναίκας.



Οι γυναίκες κάνουν πολλά άσκοπα πράγματα. Γι’ αυτό και κουράζονται, εξαντλούνται,

νευριάζουν.


Η λεπτή κινητικότητα, όπως π.χ. αυτή που απαιτείται σε ένα κέντημα, αυξάνει τη

δημιουργία συνάψεων στον εγκέφαλο. Η σκέψη ξεκινάει από τον εγκέφαλο, πηγαίνει στο χέρι
και επιστρέφει στον εγκέφαλο ωριμότερη.


Το ποσοστό των χαρισματικών ανθρώπων στον πλανήτη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια

από το 3% στο 1%. Και ούτε το 10% των ανθρώπων έχουν εντελώς φυσιολογικό εγκέφαλο,
δηλαδή εγκέφαλο που να συμφωνεί με τα πρότυπα των νευροεπιστημών.


Οι γυναίκες έχουν στον λόγο τους πολυθεματολογία και μιλάνε με έμμεσο τρόπο. Οι

άνδρες προτιμούν να μιλάνε για ένα θέμα και με άμεσο τρόπο.


Ο μόνος τρόπος μια γυναίκα να βγάλει τα προβλήματα από το μυαλό της είναι να τα

συνειδητοποιήσει μιλώντας τα.


Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό διαζυγίων οφείλεται στο ότι οι άνδρες δεν δέχονται

να ακούσουν τις γυναίκες τους.


Όταν η γυναίκα είναι στρεσαρισμένη και αγχωμένη θέλει να μιλήσει με κάποιον για να το

βγάλει από μέσα της. Αντίθετα ο άνδρας δεν θέλει να μιλήσει με κανέναν, ούτε να του
μιλήσει κανείς. Γιατί τότε ενεργοποιεί τις ικανότητές του να βρει λύση. Και μόνο αν πιστέψει
ότι κάποιος μπορεί να του δώσει καλύτερη λύση από αυτήν στην οποία ο ίδιος
προσανατολίζεται, μόνο τότε θα θελήσει να μιλήσει με αυτόν.


Η γυναίκα δεν πολυενδιαφέρεται για την ουσία.



Οι γυναίκες μιλάνε σε όσους συμπαθούν. Μέσα στο ζευγάρι η σιωπή της γυναίκας προς

τον σύζυγο είναι συνήθως είδος τιμωρίας και σε κάποιες περιπτώσεις η αρχή του διαζυγίου.


Ο άνδρας είναι γεννημένος για να βρίσκει τις λύσεις, γι’ αυτό η γυναίκα του οφείλει να

τον εμπιστεύεται. (Στυλιανός Τσιπούρας)


Σε μόνο το 30% των μαθητών της Τετάρτης Δημοτικού η χρονολογική ηλικία συμπίπτει με

την νοητική ηλικία. Και στο 40-45% των μαθητών της ίδιας τάξης υπάρχει νοητικό έλλειμμα
μέχρι και δύο χρόνια.

