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Abstrata
Que tal um take diferente sobre os ricos e famosos? Primeiro o óbvio-os romances de Harry Potter são superstição primitiva que
incentiva as crianças a acreditar na fantasia, em vez de assumir a responsabilidade pelo mundo-a norma, é claro. JKR é tão sem
noção sobre si mesma e do mundo como a maioria das pessoas, mas cerca de 200 vezes tão destrutiva como o americano médio
e cerca de 800 vezes mais do que o chinês médio. Ela foi responsável pela destruição de talvez 30.000 hectares de floresta para
produzir esses romances de lixo e toda a erosão que se seguiu (não trivial como é pelo menos 6 e talvez 12 toneladas/ano solo
no oceano para todos na terra ou talvez 100 toneladas por americano, e assim por cerca de 5000 toneladas/ano para os livros
de Rowling e filmes e seus 3 filhos). A terra perde pelo menos 1% de seu solo superficial cada ano, de modo que se aproxima
2100, a maioria de sua capacidade crescente do alimento será ido. Então há a enorme quantidade de combustível queimado e
resíduos feitos para fazer e distribuir os livros e filmes, bonecas plásticas etc. Ela mostra sua falta de responsabilidade social,
produzindo crianças em vez de usar seus milhões para incentivar o planejamento familiar ou comprar a floresta tropical, e
promovendo a estupidez liberal convencional de 3ª supremacia mundial que está destruindo a Grã-Bretanha, América, o mundo
e o futuro de seu descendente. Claro, ela não é diferente dos outros 7.8 bilhões sem noção-apenas mais barulhento e mais
destrutivo.
É o não livre almoço problema mandado grande. A máfia só não pode ver que não existe tal coisa como ajudar uma pessoa sem
prejudicar os outros. Direitos ou privilégios dados a novos operadores em um mundo superlotado só podem escureceros de
outros. Apesar dos enormes desastres ecológicos que acontecem na frente deles em todos os lugares todos os dias, eles não
podem fixá-los à maternidade desenfreada de "os diversos", que representa a maior parte do aumento da população do século
passado e tudo isso neste Um. Eles não têm alguma combinação de inteligência, educação, experiência e sanidade necessária
para extrapolar os assaltos diários sobre os recursos e funcionamento da sociedade para o eventual colapso da civilização
industrial. Cada refeição, cada viagem de carro ou ônibus, cada par de sapatos é outra unha no caixão da terra. Ele provavelmente
nunca cruzou sua mente que um assento em um avião de Londres para San Francisco produz cerca de uma tonelada de carbono
que derrete cerca de 3 metros quadrados de gelo marinho e como um dos superprivilegiados que ela provavelmente voou
centenas de tais vôos.
Não só os ricos e famosos, mas quase qualquer figura pública em tudo, incluindo praticamente todos os professores, são
pressionados a ser politicamente correto, que nas democracias ocidentais, agora significa social democrático (Neomarxista-i. e.,
comunista diluído) terceiro supremacistas mundiais que trabalham para a destruição de suas próprias sociedades e seus próprios
descendentes. Assim, aqueles cuja falta of Educação, experiência, inteligência (e senso comum básico), que deve proibi-los de
fazer quaisquer declarações públicas em tudo, dominar totalmente todos os meios de comunicação, criando a impressão de que
o inteligente e civilizados devem favorecer a democracia, a diversidade e a igualdade, enquanto a verdade é que estes são os
problemas e não as soluções, e que eles próprios são os principais inimigos da civilização. Ver meu livros Suicídio pela Democracia
4ª Ed (2019) y outras.

Que tal um take diferente sobre os ricos e famosos? Primeiro o óbvio-os romances de Harry Potter são superstição primitiva que
incentiva as crianças a acreditar na fantasia, em vez de assumir a responsabilidade pelo mundo-a norma, é claro. JKR é tão sem
noção sobre si mesma e do mundo como todos os outros macacos, mas cerca de 200 vezes tão destrutivo como o americano
médio e cerca de 800 vezes mais do que o chinês médio. Ela foi responsável pela destruição de talvez 30.000 hectares de floresta
para produzir esses romances de lixo e toda a erosão que se seguiu (não trivial comoé de 6 a 12 toneladas/ano solo no oceano
para todos na terra ou talvez 100 toneladas por americano , e assim cerca de 5000 toneladas/ano para os livros de Rowling e
MOVIES e seus 3 filhos). A terra perde pelo menos 1% de seu solo superficial cada ano, de modo que se aproxima 2100, a maioria
de sua capacidade crescente do alimento será ido. Então há a enorme quantidade de combustível queimado e resíduos feitos
para fazer e distribuir os livros e filmes, bonecas plásticas etc. Ela mostra sua falta de responsabilidade social, produzindo crianças
em vez de usar seus milhões para incentivar o planejamento familiar ou comprar a floresta tropical, e promovendo a estupidez
liberal convencional de 3ª supremacia mundial que está destruindo a Grã-Bretanha, América, o mundo e o futuro de seu
descendente. Claro, ela não é diferente dos outros 7.8 bilhões de sem noção-apenas mais barulhento e mais destrutivo.
Como todos os ricos, ela é capaz de multiplicar sua destruição, fazendo com que outros destruam em seu nome. Cada criança
produziu resultados em aproximadamente 50 toneladas de solo superficial no oceano, 300 libras de produtos químicos tóxicos
produzidos, 1 acre da floresta/Pantanal/ido para sempre, cada ano. Como todas as pessoas, sua família rouba de todas as pessoas

na terra e de seus próprios descendentes (sem direitos humanos sem erros humanos), e, como a grande maioria, ela é mal
educada, egomaniacal, e falta de autoconsciência, para que essas questões nunca atravessar sua mente. Além da destruição de
material para fazer e distribuir seus livros e filmes, há a grande quantidade de tempo desperdiçado na leitura e visualizá-los.
Além disso, a extrema imaturidade mostrada pelos personagens neles e sua preocupação com fantasias infantis supersticiosas
só pode prejudicar as mentes impressionáveis. O mundo seria um lugar melhor se ela nunca tivesse nascido, mas pode-se dizêlo de quase todos.
Tem sido por muito tempo a compreensão de pessoas espiritualmente conscientes de que todos, mas um pequeno número de
nós passam toda a sua vida dormindo, e esta visão é poderosamente apoiada pela pesquisa psicológica moderna, que mostra
que quase todas as nossas ações são feitas mecanicamente, para razões das quais não temos conhecimento e sobre as quais não
temos controle. Nossa personalidade é uma ilusão produzida pela evolução para garantir a reprodução. Somos apenas um pacote
para genes egoístas que realizam seus programas cegos e, como todos os organismos, vivemos para replicar nossos genes e para
acumular e consumir recursos para esse fim. No nosso caso, significa que vivemos para destruir a terra e os nossos próprios
descendentes. É essencial para este jogo que permanecemos inconscientes disso, pois, na medida em que nos tornamos
conscientes e vivemos nossas vidas como seres conscientes, diminuímos nossa reprodução e os genes que produzem esse
comportamento são selecionados contra.
Rowling é um exemplo típico de uma pessoa aparentemente inteligente consciente que vai percorrer toda a sua vida som
adormecido-assim como quase todos os outros 10.000.000.000 mas or menos (eu extrapolar para 2100)-e como eles, vive apenas
para destruir a terra e deixar sua descendência tóxica para trás para continuar a destruição. Como tantos, ela, com Obama e o
Papa, compartilham a ilusão comum de que os pobres são mais nobres e merecedores, mas os ricos diferem apenas em ter a
chance de ser mais destrutivo. Os pobres são os ricos em espera. Assim, 800 Chineses ou Indianos fazem aproximadamente
tanto dano quanto JKR e sua família. Ricos ou pobres eles fazem as únicas coisas que os macacos podem fazer -consumir recursos
e replicar seus genes até o colapso da civilização industrial sobre o meio do próximo século. Num piscar de olhos, séculos e
milênios passarão e, no mundo infernal de fome, doença, guerra e violência que seus antepassados criaram, ninguém vai saber
ou cuidar de que qualquer um deles existia. Ela não é mais inerentemente mal do que outros, mas também não é melhor e,
devido aos acidentes da história, ela está no alto da lista de inimigos da vida na terra.
É o não livre almoço problema mandado grande. A máfia só não pode ver que não existe tal coisa como ajudar uma pessoa sem
prejudicar os outros. Os direitos ou privilégios dados aos novos operadores num mundo superlotado só podem diminuir os dos
outros. Apesar dos enormes desastres ecológicos que acontecem na frente deles em todos os lugares todos os dias, eles não
podem fixá-los à maternidade desenfreada de "os diversos", que representa a maior parte do aumento da população do século
passado e tudo isso em um presente. Faltam alguma combinação da inteligência, da instrução, da experiência e da sanidade
exigida para extrapolar os assaltos diários nos recursos e no funcionamento da sociedade agora ao colapso eventual da civilização
industrial, assim como a coragem para dizê-lo mesmo se fazer perceber isso. Cada refeição, cada viagem de carro ou ônibus,
cada par de sapatos é outra unha no caixão da terra. Ele provavelmente nunca cruzou sua mente que um assento em um avião
de Londres para San Francisco produz cerca de uma tonelada de carbono que derrete cerca de 3 metros quadrados de gelo
marinho e como um dos superprivilegiados que ela provavelmente voou centenas de tais vôos.
Ele nunca cruza a mente da maioria das pessoas que a família média de classe inferior americana de 4 tirar em bens, serviços e
custos de infra-estrutura talvez $50000 mais a cada ano do que contribuem, e em 100 anos (quando ele terá expandido para
talvez 10 pessoas) terá custado o país cerca de $15000000, e incomensuravelmente mais em custos ecológicos e sociais de longo
prazo (qual é o valor para o colapso da civilização?).
Não só os ricos e famosos, mas quase qualquer figura pública em tudo, incluindo praticamente todos os professores, são
pressionados a ser politicamente correto, que nas democracias ocidentais, agora significa social democrático (diluído comunista)
supremacistas terceiro mundo que trabalham para o destruição de suas próprias sociedades e seus próprios descendentes.
Assim, aqueles cuja falta de liberdade de expressão (e senso comum básico), que deve proibi-los de fazer quaisquer declarações
públicas em tudo, dominar totalmente todos os meios de comunicação, criando a impressão de que o inteligente e civilizado
deve favorecer a democracia, a diversidade e igualdade, enquanto a verdade é que estes são os problemas e não as soluções, e
que eles próprios são os principais inimigos da civilização.
A América eo mundo estão em processo de colapso do crescimento populacional excessivo, a maior parte para o século passado
e agora tudo isso devido ao mundo 3 pessoas. O consumo de recursos e a adição de 4.000.000.000 mais ca. 2100 entrará em
colapso da civilização industrial e trará a fome, a doença, a violência e a guerra numa escala espantosa. Bilhões morrerão e a
guerra nuclear é tudo, mas certo. Na América, isso está sendo enormemente acelerado pela imigração maciça e reprodução de
imigrantes, combinada com abusos tornados possíveis pela democracia. A natureza humana depravada transforma
inexoravelmente o sonho da democracia e da diversidade num pesadelo de criminalidade e de pobreza. A China continuará a

dominar a América e o mundo, desde que mantenha a ditadura que limita o egoísmo. A causa raiz do colapso é a incapacidade
de nossa psicologia inata para se adaptar ao mundo moderno, o que leva as pessoas a tratar pessoas não relacionadas como se
tivessem interesses comuns. Eu denominado este o delusion inclusivo da aptidão (inclusive fitness delusion). Isso, além da
ignorância da biologia básica e da psicologia, leva ao desilusões de engenharia social dos parcialmente educados que controlam
as sociedades democráticas. Poucos entendem que se você ajudar uma pessoa que você prejudicar alguém-não há almoço livre
e cada item que alguém consome destrói a terra além do reparo. Conseqüentemente, as políticas sociais em todos os lugares
são insustentáveis e uma por uma todas as sociedades sem controles rigorosos sobre o egoísmo entrará em colapso em anarquia
ou ditadura. Sem mudanças dramáticas e imediatas, não há nenhuma esperança para impedir o colapso de América, ou todo o
país que segue um sistema democrático.
Aqueles que querem um quadro mais amplo podem ver o meu livros "Suicídio pela Democracia" 4ª edição (2019) y outras.

