JÁ SE NASCE HOMOSSEXUAL?

O que acontecerá quando for fácil diagnosticar (ainda no útero da gestante)
se o feto é gay?
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Sinopse:
Já que o mundo está repleto de variados tipos de animais homossexuais, e no
Mar profundo a dificuldade de encontrar parceiros é minimizada tanto pelo
bissexualismo, como pelo HERMAFRODITISMO.
Fica comprovado que a versão bíblica de que todos os seres teriam sidos

criados já adultos, por um Deus, e que eles seriam apenas macho e
fêmea, não passa de mais outro absurdo religioso.
Para provar que a Bíblia só serve para os seguidores que acreditam
sem racionalizar; imagina a maluquice que seria alguém mostrar o
“Livro Sagrado” de alguma outra jurássica cultura, e começar a
julgar o comportamento das atuais mulheres brasileiras baseado
apenas no que o seu “Livro Sagrado” determina sobre a fornicação
e a Sodomia...

O que acontecerá quando for fácil diagnosticarr se o feto é gay?
Ter um filho homossexual não é o sonho dos casais
que passam da fase 01, para a fase 02 ou mesmo fase
03 de algum casamento normal...
Como a orientação sexual não é uma escolha, e o
futuro de cada individuo já é determinada desde o
ventre da sua mãe.
Breve a ciência desenvolverá testes que
diagnosticarão
rão com quase 100% de acerto se o feto
que estiver sendo fabricado é gay.

Preso a jurássica versão de que ninguém nasce homossexual, pois o seu Deus só teria
criado homem e mulher, em sua homofobia o religioso fundamentalista ainda foge da
realidade, e não aceita que a homossexualidade é parte natural do mundo animal...
Mas embora a maioria ainda tenha dificuldade de entender que no Universo tudo tem
alguma causa, e que tudo tem alguma explicação RACIONAL...
Pesquisas sobre a Orientação sexual feitas na Universidade de Liverpool provaram que
mais de 60% dos Homens com o dedo anelar pouco MAIOR do que o indicador é
homossexual ou bissexual...
pré
do feto ao
Como o comprimento do anelar revela o nível de exposição pré-natal
hormônio testosterona. Quanto menor
m
for à exposição à testosterona antes do
nascimento, MENOR é o tamanho do dedo anelar em relação aos outros dedos da mão.
Richard Lippa, da Universidade Estadual da Califórnia confirmou
ou que a maioria dos gays
possui o dedo anelar MENOR do que o dedo dos heteros.

O biólogo Dennis McFadden, da Universidade do Texas confirmou que os genes e os
hormônios são responsáveis por mais de 50% da orientação sexual
A chance de que um homem gay tenha um irmão gay é de 22%, mas no caso dos gêmeos
univitelinos, essa correlação chega a 52%.
Após o primeiro filho, as chances da mulher ter um
um filho gay aumentam...
A mãe tem mais chances do que o pai, de transmitir ao filho algum fator que o faça
nascer gay...
A maioria dos gays é do tipo esquelético ou gorduroso, e não atlético.
Os canhotos têm mais chances de ser gay...
Todas as raças têm indivíduos
divíduos gays

A HOMOSSEXUALIDADE INDEPENDE DA RAÇA, OU DA RELIGIÃO
Mesmo quando o individuo tem cromossomos masculinos (XY),
a alteração no genes MAP3K1 pode ocasionar o
desenvolvimento anormal dos testículos, levar ao
desenvolvimento da genitália ambígua, produzir uma aparência
física feminina, ou provocar um DSD (Distúrbio do
desenvolvimento sexual).

A orientação sexual é definida já no útero materno, e o Carlos C. Alberts,
da Universidade Estadual Paulista (UNESP), explica que entre 04 a 08
semanas depois da fecundação, a gestante libera hormônios sexuais que
pode ser absolvidos pelo embrião, e na adolescência influenciar a
orientação sexual do individuo.
Se tanto a aparência sexual do embrião como os seus hormônios sexuais
combinarem, o indivíduo será hétero, se não combinar ele será bissexual ou
mesmo homossexual...
Sendo que de 1 a 2% da população (tanto de animais como de humanos), são
homossexuais; pois ao contrário do que os preconceituosos pensam, a
homossexualidade é comum na natureza.
Em 1999, o pesquisador americano Bruce Bagemihl descobriu nada menos
de 450 tipos de mamíferos e aves que têm hábitos homossexuais; que vão
desde se exibirem para indivíduos do mesmo sexo, até ter relações sexuais.
No livro Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity,
Bagemihl afirma que a homossexualidade não surge por falta de opção ou
porque os animais se confundem, mas sim, porque os homossexuais
apreciam os parceiros do mesmo sexo.
A probabilidade dos recém-nascidos adotados por casais gays serem héteros
sexuais, é a mesma dos casais comuns...

Pois a orientação sexual depende da genética; a sexualidade
quase não é enraizada pelo meio ambiente em que o
individuo vive; e que o que determina a identidade sexual do
individuo é a sua natureza biológica, e não a sua criação.

JÁ SE NASCE HOMOSSEXUAL
Não existe ex gay, e
quando um homossexual
“vira homem”, ele na
verdade
seria
um
bissexual, que escolheu agir
como macho...

Em 2006, o Museu de História Natural de Oslo, na Noruega, apresentou a primeira exposição dedicada
a "Animais gays", que foi chamada de "Against Nature".
Na exposição foram exibidos 500 exemplares de comportamentos homossexuais entre mamíferos,
insetos e crustáceos, de um universo com mais de 1.500 relatos, inclusive de Pingüins, golfinhos,
bisões, cisnes, girafas e chimpanzés, que são apenas alguns exemplos de animais que praticam
relações homossexuais.
Já que as Lulas, muitos dos seres que vivem nas profundezas abissais, e mais de 1000 tipos de
animais são bissexuais, se derrubou o mito de que “Os animais só fazem sexo para reprodução”...
E ficou provado que o comportamento homossexual é um DETERMINISMO BIOLÓGICO.
Os cientistas do Hospital Universitário Karolinska (Estocolmo) já sabiam que a homossexualidade é
herdada mais da mãe; e confirmaram que o feto também pode ser contaminado pelas células que à
gestante ainda teria de alguma gestação anterior, na sua corrente sanguínea.
Diversas pesquisas sobre homossexualidade e neurociência, inclusive uma pesquisa realizada em 1991,
por Simon Le Vay, do Instituto Salk da Califórnia, EUA, o mesmo Instituto onde Torsten Wiesel e David
Hibel provaram que, a região do cérebro envolvida na regulagem do comportamento sexual é
comandada por um substrato biológico da orientação sexual, descobriram que determinados impulsos
dos homossexuais são anatomicamente diferentes dos impulsos dos héteros sexuais.
A origem da homossexualidade é biológica, e os indivíduos com predisposição sexual para ter relações
com mulheres, têm um NIHA-3 MAIOR.
Enquanto os com vocação para ter relações sexuais com homens, tem um NIHA-3 MENOR.
“NIHA-3” significa Núcleo Intersticial do Hipotálamo Anterior, e no caso em tela, o NIHA-3 é
denominado de “3”, porque também existe o NIHA 1, 2 e 4, que são estruturas do hipotálamo que
regulam a fome, a sede, a temperatura e certos hormônios.
Lê Vay pesquisou o tecido cerebral de 41 indivíduos, e entre eles havia 19 homens comprovadamente
gays; 16 homens héteros sexuais e 06 mulheres normais.
A conclusão do Dr. Le Vay foi que "O NIHA-3 exibiu dismorfismo”, ou seja, o aparecimento de duas formas
diferentes, dentro de um mesmo grupo.
Pois tanto o NIHA-3 dos gays, como NIHA-3 das mulheres são MENOS volumosos do que o dos homens.
A descoberta de que entre os héteros sexuais e os homossexuais, um núcleo difere em tamanho, e aparece de
duas formas características, indica que a orientação sexual dos homossexuais depende da biologia do individuo.
Quando o embrião não recebe hormônios masculinos suficientes, ou a sua “NIHA-3” cresce POUCO “ela” terá
atração por MACHOS; já se o embrião receber hormônios masculinos, ou a sua “NIHA-3” cresce MUITO, as
chances de ele gostar de fêmeas são maiores.

No passado os judeus assassinavam os Sodomitas?
O Levítico, que é parte do Pentateuco, o terceiro livro da Bíblia, e que vem depois do
Livro do Êxodo, e antes do Números 1 e 2, determina que: "SE UM HOMEM TIVER
RELAÇÕES COM OUTRO HOMEM, OS DOIS DEVERÃO SER MORTOS POR CAUSA DESSE
ATO NOJENTO; E ELES SERÃO OS RESPONSÁVEIS PELA SUA PRÓPRIA MORTE."
E embora durante os mais de 300 anos da Inquisição tanto a Sodomia como a Zoofilia
tenham sido consideradas uma das piores heresias...
Pois além dos condenados terem as suas posses, e todos os seus bens confiscados pela
Igreja; as confissões eram obtidas na base da tortura, os homossexuais eram torturados
na “Cadeira de Judas”, eram “julgados” sem direito a defesa, eram condenados a morrer
na fogueira, e os seus bens ajudaram enriquecer a Igreja...
Mesmo ignorando o porquê de uma parte dos humanos já
nascerem homossexuais, os fanáticos ou ignorantes religiosos
ainda persegue e discrimina os que nasceram diferentes...
E a intromissão na vida sexual dos diferentes impede que as
minorias tenham direitos sociais, direitos de herança, ou Planos de
Saúde, como qualquer família mereceria ter.

O preconceito religioso contra os homossexuais só virou moda quando o cristianismo e o
islamismo se fortaleceram; pois antes, em países como a Grécia antiga, o homossexualismo era
tolerado e até incentivado.

Embora a orientação sexual para que o corpo e a mente do embrião se desenvolvam
como macho, e goste de mulher venha dos genes, e do Antígeno HY presente no
espermatozóide; na Teoria dos hormônios pré-natais sexuais (andrógenos) às partes
responsáveis pelos desejos sexuais também dependeriam da influenciam exercida pelos
Testículos, que uma vez pronto produz o hormônio Testosterona, que é o responsável
pelas características típicas do macho, e que torna o cérebro masculino.
A homossexualidade pode ser EGOSINTÔNICA, ou seja, bem aceita, e EGODISTÔNICA,
quando a pessoa tem sentimentos homossexuais, mas não aceita ter relacionamentos
com indivíduos do mesmo sexo, não se conforma em ter nascido homossexual, ou não
percebe o sentimento homossexual como sendo parte de “si mesmo”.
E caso o “homossexualismo” EGODISTÔNICO de algum iludido não seja biológico, mas
algum vicio da fase do desenvolvimento infantil, ou algum conflito ainda não resolvido,
o Gay EGODISTÔNICO poderia reprogramar o seu cérebro intermediário ou “paleopálio”,
no sentido de odiar tudo que lembre o homossexualismo.

Que vantagens a homossexualidade trouxe para a reprodução coletiva?
Embora nem mesmo Freud tenha conseguido explicar o porquê da homossexualidade, e
Freud tenha se equivocado ao afirmar que até os 10 anos a criança não definiu a sua
sexualidade, e que até os 10 a criança seria bissexual...
Desde 1979, quando tanto a Associação Americana de Psiquiatria como os Conselhos de
Psicologia retiraram a homossexualidade da lista de distúrbios psicológicos...
Ficou proibida qualquer tentativa de reversão da homossexualidade; porque não se
pode forçar o homossexual realizar algum tipo de “Tratamento psicológico”.
E NÃO HÁ O QUE SE TRATAR.
Embora os Cristãos escondam que JÁ SE NASCE HOMOSSEXUAL, aleguem que os
"efeminados" seriam aberrações; e fantasie que a homossexualidade seria o perigo mais
ameaçador ao futuro da espécie humana...
Isso não acontecerá, pois breve as gestantes poderão saber ser o feto já e gay...

Como no passado era comum os homens terem mais de 10 filhos, se não existisse os
gays, os estéreis, e os que não desejam ter filhos, a SUPER população esgotaria as
reservas de alimentos, ou então criaria uma disputa gigantesca pela posse de bens...
Se essa visão estiver correta, então a homossexualidade não só seria natural, como no
passado também teria ajudado na sobrevivência da humanidade; e ajudado aprimorar
as características mais adequadas ao momento.
Até porque, tanto os Teste de paternidade como as estatísticas provam que a maioria
das fêmeas tem relações ou filhos com menos de 40% dos machos.
A solução para o paradoxo do por que a seleção natural simplesmente não elimina os
homossexuais, já que eles não se reproduzem; estaria no fato de que sem os
homossexuais, antes da camisinha e da PÍLULA ANTICONCEPCIONAL, o mundo seria
infinitamente pior; e eu não me refiro apenas aos gênios homossexuais que já ajudaram
a humanidade solucionar grandes desafios, mas sim, a TODOS os tipos de
homossexuais...

A homossexualidade ajudou conter o crescimento demográfico; dificultou que as
melhores fêmeas se tornem promiscuas, e dificulta que os “ocupados” machos Alfas
sejam substituídos por outros menos chegados...
Embora os “Livros Sagrados” afirme que não é bom que o homem viva só; que cada
homem deve ter uma companheira; e que devemos crescer e nos multiplicar...
Sem os betas, sem os que não desejam ter filhos, e sem os homossexuais para ajudar
conter o crescimento populacional, a taxa de reprodução teria sido imensa, e teria
havido tantas crianças para cuidar que faltariam recursos, tais como alimentos e abrigos.
Nada impede que o homossexual tenha filhos, ou que ele cuide das crianças que
adotou, e isso invalida a alegação de que a homossexualidade seria desfavorável para a
preservação da espécie.
Os adultos gays também acabariam beneficiando a família, não tanto pela reprodução,
mas pelo auxílio no cuidado com os enteados; embora o tio gay não passe adiante a sua
própria herança genética, ele ajudaria na perpetuação dos genes que auxiliou criar.

Por que no homem o sexo deveria ser apenas para a procriação?
Já que o excesso de sêmen é eliminado pelo jovem organismo masculino dos que
ainda não têm relações sexuais; tanto nas POLUIÇÕES NOTURNAS como nas
EJACULAÇÕES INVOLUNTÁRIAS, e nas masturbações...
Já que as mulheres não devem se recusar copular com o marido, pois o sexo no
casamento evita que o marido seja tentado buscar sexo na Rua...
Já que mesmo quando o sêmen gera algum novo ser, ainda assim seria um
desperdício, pois centenas de outros milhões de espermatozóides morrem.
E diferente dos animais que copulam só na época de fertilidade, e com o objetivo de
procriar, o homem pratica o ato conjugal por prazer; e tem inúmeras relações sexuais
fora do período fértil da sua companheira; pois para no homem o sexo também serve
para o prazer, e como uma forma da mulher incentivar ou recompensar o parceiro...
A jurássica versão bíblica de que “O sexo é só para a procriação, pois o sêmen
sendo a semente da vida ele não deve ser desperdiçado”...
Não passaria de um fanatismo religioso; até porque, se o sexo fosse apenas para a
procriação, não haveriam pessoas estéreis, ou sem condições de gerar descendentes...
Tanto para os animais como para os que não conseguem se controlar o sexo funcione
como uma irresistível armadilha em prol da fabricação de filhos...
Além disso, a MASTURBAÇÃO seria um homicídio premeditado, o SEXO ORAL seria um
canibalismo, o COITO INTERROMPIDO seria abandono de incapaz, o SEXO COM CAMISINHA
seria um homicídio por asfixia, e o SEXO ANAL seria mandar o filho á merda!

Por que os fundamentalistas ainda são homofóbicos?
Já que os “defensores” da moral e dos bons costumes escondem um lado negro, ou tem
vontade de pratica o que recrimina, pois eles seriam um hipócrita ao quadrado...
Fica explicado porque os homofóbicos que desejam legislar sobre a biologia dos gays são
os mesmos que pelo instinto de sobrevivência admiram o rabão das mulheres.
Embora os cristãos aleguem que “Usar o ânus para abrigar o pênis é uma abominação,
que levará os promíscuos para o Inferno”, diversos conhecidos que usam a Internet
confirmaram que para casar “virgem” muitas evangélicas aceitam fazer sexo anal...
Ainda que o ânus seja considerado o “esgoto” do corpo, seja por onde passam as
dejecções, e as excrescências; e biologicamente falando esse orifício sujo seja para
defecar, e não para copular, atualmente a maioria dos humanos praticam algum tipo
de sexo anal; e tem muita mulher que começa praticando o sexo anal para agradar o
seu homem, mas que com o uso termina adorando ser enrabada...
Descartando as adolescentes abaixo dos 18 anos, e as idosas acima dos 45 anos, a
porcentagem das mulheres que atualmente praticam sexo anal é tão elevada que as
pesquisa realizadas tanto pela Organização Mundial de Saúde, como o Kinsey Institute
for Research in Sex, Gender and Reproduction, e pelo Datafolha em 2010, provaram que
por estatística mais de 57% das mulheres na faixa de 20 a 30 anos já fizeram sexo anal.
Como o individuo JÁ NASCE GAY, e o homossexualismo não é uma OPÇÃO, mas
sim, uma característica biológica que só a ciência do futuro poderá alterar; não tem
sentido o crente cascudo ou fundamentalista falar em "aberração", falar "em doença
psicológica", ou afirmar que é pecado ser gay...
Pois nascer gay seria como nascer diabético...
Embora a homofobia religiosa ainda seja tão absurda, e tão arrogante que o religioso
cascudo ou fundamentalista em vês de RESPEITAR a natureza, e a sexualidade de cada
individuo; se julga no direito de se intrometer até mesmo na vida particular dos que não
professam as suas crenças...
A homossexualidade vai ajudar que no futuro se torne real o “Admirável Mundo Novo”
de Aldous Huxley, onde as mulheres poderão escolher o sexo e as características dos
seus filhos, em vez de gerar filhos de forma biológica como os animais, terão super
filhos, fabricados através da reprodução artificial.
Até porque, não será mais preciso parasitar a mãe, colocar a vida da gestante em risco,
roubar os nutrientes da grávida, sentir dor, etc.
Será só uma questão de tempo para que a ciência solucione as questões que os
religiosos nunca foram capaz de resolver.
E as novas gerações, com um nível de informação superior a todos os religiosos do
passado deixem de descriminar as pessoas por raça, sexo, ou religião...

No futuro os relacionamentos serão “abertos”, ou algum tipo de Poligamia?
Alem do proibido ser erótico, quando a média da vida humana ultrapassar 100 anos; os
relacionamentos forem abertos; as religiões desaparecerem; as mulheres deixarem de
ter filhos de forma natural; ou a ciência fornecer algum tipo de êxtase, que libertará a
humanidade de precisar de algum “parceiro” para ter orgasmo ou mesmo procriar...
O conceito de família mudará tanto que não mais teremos ciúmes das parceiras, não
tentaremos controlar a biologia do sexo oposto, não viveremos mais a vida toda com
apenas uma única parceira; e o “viveram felizes para sempre” inventado pela mídia
desaparecerá.
Como as estatísticas mostram que 40% dos machos têm filhos com cerca de 80% das
fêmeas; pois esse “desequilíbrio” é uma forma de melhorar as características do grupo...
Mulheres, em vez de vocês apenas reclamar mude a Lei atual, e torne a Poligamia um
fato comum, bem como, aprendam a conviver com as amantes do seu marido...
É ridículo ver as mulheres que tiveram a sorte de casar com algum macho Alfa se
descabelarem, por não entender que o parceiro nunca foi só seu, mas sim, do mundo;
pois em sua eterna busca por “Carne fresca”, para mudar de “cardápio”, ou para alastrar
os seus genes pelo mundo os Alfas se deixam seduzir pelos encantos (cada dia mais
deslumbrante), de alguma nova e irresistível armadilha sexual, que se oferece ao
primeiro que consiga satisfazer as suas volúpias.
Embora muitos procriem mesmo quando não possuem recursos para fornecer uma vida
digna aos seus filhos; na sua infinita sabedoria a natureza tenta eliminar as crias dos que
engravidam a primeira jovem que aceita copular, mas logo desaparece, deixando para
a mulher as tarefas de gerar, criar, e educar sozinha a sua prole.
Para amenizar as maluquices dos que não controlam o seu instinto sexual, e castigar as
que preferem se divertir a ficar em casa cuidando dos filhos, a natureza criou diversas
estratégias, como as Doenças sexualmente transmissíveis, e a pedofilia.
Já que os inimigos dos nossos adversários seriam nossos amigos, eu defendo os gays
porque não reconheço o direito dos cristãos fiscalizarem a sexualidade dos ateus.
E porque me identifico mais com o gay inteligente, e sem religião do que com os
ignorantes e arrogantes cristãos.
Eu sou homem, sou hetero, sou casado, tenho 6 filhos maravilhosos, e héteros; mas
respeito o direito das minorias, pois Não é preciso ser negro para ser contra o racismo e
a discriminação racial.
Não é preciso ser mulher para respeitar o direito das mulheres.
Não é preciso ser ateu para respeitar os ateus.
Não é preciso ser criança para ser contra a pedofilia e a exploração sexual de crianças.
E Não é preciso ser gay para respeitar a vida do meu semelhante, que nasceu gay.
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