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"Pada titik apakah pendekatan bahaya yang diharapkan? Saya menjawab, jika itu
pernah mencapai kita itu harus muncul di antara kita; itu tidak bisa datang dari luar
negeri. Jika kehancuran kita banyak, kita harus diri sendiri menjadi penulis dan
Finisher. Sebagai bangsa preservationists kita harus hidup melalui semua waktu atau
mati oleh bunuh diri. Oleh Abraham Lincoln
"Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi telah lebih merusak keseluruhan, dan
dalam jangka panjang, dari monarki atau aristokrasi. Demokrasi tidak pernah dan
tidak pernah bisa begitu tahan lama sebagai aristokrasi atau monarki; Tapi sementara
itu berlangsung, itu lebih berdarah daripada baik. ... Ingat, demokrasi tidak pernah
berlangsung lama. Segera limbah, knalpot, dan pembunuhan itu sendiri. Tidak pernah
ada demokrasi namun tidak melakukan bunuh diri. Sangat sulit untuk mengatakan
bahwa demokrasi kurang sembarangan, kurang bangga, kurang egois, kurang
ambisius, atau kurang rata daripada aristokrasi atau monarki. Hal ini tidak benar, pada
kenyataannya, dan Nowhere muncul dalam sejarah. Mereka nafsu adalah sama pada
semua orang, di bawah segala bentuk pemerintahan yang sederhana, dan ketika
dicentang, menghasilkan efek yang sama penipuan, kekerasan, dan kekejaman. Ketika
prospek yang jelas dibuka sebelum kesombongan, kesombongan, ketamatan, atau
ambisi, untuk kepuasan mudah mereka, sulit bagi para filsuf yang paling penuh
perhatian dan para moralis yang paling teliti untuk menolak godaan. Individu telah
menaklukkan diri mereka sendiri. Bangsa dan tubuh manusia yang besar, tidak
pernah. " John Adams 2nd Presiden Amerika dalam, Surat Yohanes dan Abigail Adams
(1814)

"Dia yang mengerti babon akan berbuat lebih banyak terhadap metafisika daripada
Locke"
Oleh Charles Darwin
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Kata pengantar
Kecenderungan genetik untuk membantu kerabat dekat kita ("altruisme"), yang sangat
penting untuk kelangsungan hidup dalam leluhur kita di dataran Afrika puluhan ribu sampai
puluhan juta tahun yang lalu, adalah Cacat fatal dalam dunia yang penuh sesak di mana
tetangga kita tidak lagi terkait erat dan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati untuk
bertahan hidup. Saya telah mengacu pada ini sebagai ' The One Big Happy Family Delusion '
dan itu adalah pusat dari utopis yang bunuh diri delusi politik kiri, yang timbul karena
kelimpahan sementara sumber daya dan kedamaian relatif dimungkinkan oleh pemerkosaan
tanpa ampun bumi. Pandangan politik liberal yang masuk akal di masa lalu membawa
tentang runtuhnya masyarakat demokratis modern

dan mungkin peradaban itu

sendiri. Meskipun hal ini jelas untuk setiap sepuluh tahun terang dengan akses ke internet
atau bahkan TV satelit, itu benar-benar buram untuk
liberal/Demokratik/neomarxist/neofascist/Third World supremasi/20, 30-40 sesuatu
googloids dan iPhoners, yang akan segera mengambil alih dan menghancurkan
kemakmuran dan perdamaian di Amerika dan Inggris, dan kemudian dunia, baik secara
langsung, dan dengan meninggalkan itu terbuka untuk kehancuran oleh kartel Meksiko,
Jihadis Islam dan jauh di atas dan di luar semua, tujuh sociopaths yang memerintah Cina.

Seperti yang saya jelaskan dalam esai tentang altruisme, hal ini secara luas (tapi tidak
universal) dipahami oleh minoritas kecil yang memiliki apa pun yang mendekati pendidikan
yang memadai, bahwa ' altruisme benar ' tidak dapat bertahan dalam setiap populasi
organisme dan 'self-pengorbanandiri' diamati di alam selalu, pada rerata dan dalam jangka
panjang, dalam kepentingan kegigihan gen hadir dalam dirinya sendiri dan kerabat dekat.
Hal ini biasanya disebut ' inklusif kebugaran ' dan telah ditunjukkan oleh ahli biologi dari
Hamilton ke Dawkins bahwa ini dapat dianggap sebagai identik dengan ' evolusi oleh seleksi
alam '. Orang mungkin mengatakan bahwa liberalisme/demokrasi, seperti yang biasa
dipraktekkan, adalah penyangkalan terhadap fakta atau operasi dan relevansi evolusi, dan
karenanya judul artikel saya 'altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana Yayasan Templeton
membeli Profesor Harvard dan menyerang evolusi, rasionalitas dan peradaban'.

Untuk menyederhanakan sedikit, apa yang umumnya dianggap sebagai demokrasi,
liberalisme dan hak asasi manusia akan dengan cepat menghilang karena keibuan yang tak
terkendali (atau orangtua, keluarga nilai, bayi dll, jika Anda lebih suka).
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Ada antara 10 dan 100 kali terlalu banyak orang, tergantung pada sudut pandang Anda.
Dengan sekitar 1% dari permukaan tanah di dunia menghilang setiap tahun, perubahan iklim,
kenaikan permukaan laut, dan bencana ekologi yang lebih kecil terjadi terlalu cepat bahkan
Katalog mereka, tidak ada kemungkinan untuk terus makan dan untuk menjaga perdamaian
untuk 8.000.000.000 sekarang di sini, dan tentu saja tidak dengan tambahan 70.000.000 atau
lebih yang ditambahkan tahunan, dan dengan kualitas genetik pernah menurun (pewarisan).
Amerika Serikat telah menjadi kekuatan utama yang memegang dunia bersama-sama, tetapi
delusi bunuh diri utopis (liberalisme) yang dihasilkan dari kita yang berevolusi dalam
kelompok terkait kecil, yang membawa tentang keruntuhan dan dengan hilangnya dominasi
demokrasi akan pergi perdamaian, kebebasan, kebahagiaan, setiap bentuk liberalisme, dan
apa yang diklaim sebagai hak asasi manusia di seluruh dunia. Ini adalah kemewahan dunia
dengan sumber daya berlimpah dan banyak ruang bebas, dan karena ini menghilang
kemewahan ini tidak dapat dipertahankan.

Hal ini berlaku bahkan tanpa cepat ekspansi kartel dan geng, penjahat SIBER, Islam dan di atas
semua, rakus Cina dijalankan oleh tujuh sociopaths. Satu-satunya harapan bagi Amerika dan
dunia adalah perubahan segera dan drastis dalam pemerintahan dan aku tidak bisa melihat
cara ini dapat terjadi kecuali untuk kudeta militer. Hal ini tampaknya sangat tidak mungkin
sekarang, tetapi sebagai kelaparan, penyakit, kriminalitas dan perang spiral di luar kendali,
kemungkinan di seluruh dunia, dan ini mengikuti kursus umum sepanjang sejarah.
Koleksi artikel ini ditulis selama 10 tahun terakhir dan direvisi untuk membawa mereka up to
date (2019). Semua artikel adalah tentang perilaku manusia (seperti semua artikel oleh siapa
pun tentang apa pun), dan sebagainya tentang keterbatasan memiliki keturunan monyet
baru-baru ini (8.000.000 tahun atau jauh lebih sedikit tergantung pada sudut pandang) dan
kata dan perbuatan memanifestasikan dalam kerangka psikologi bawaan kita seperti yang
disajikan dalam tabel intensionality. Sebagai terkenal evolusionis Richard Leakey mengatakan,
sangat penting untuk diingat tidak bahwa kita berevolusi dari kera, tapi itu dalam setiap cara
yang penting, kita kera. Jika semua orang diberi pemahaman yang nyata tentang hal ini (yaitu,
ekologi manusia dan psikologi untuk sebenarnya memberi mereka perspektif dan kontrol
atas diri mereka sendiri), mungkin peradaban akan memiliki kesempatan. Sebagai hal yang
namun para pemimpin masyarakat tidak memiliki lebih memahami hal (atau lebih keberanian
dan tidak mementingkan diri sendiri) daripada konstituen mereka, dan begitu runtuh ke
anarki, kesengsaraan dan dictatorshiPS tidak dapat dihindari.
Kunci untuk segala sesuatu tentang kita adalah biologi, dan itu adalah obliviousness yang
memimpin jutaan orang berpendidikan cerdas seperti Obama, Chomsky, Clinton, Zuckerberg
dan Paus untuk mendukung utopis bunuh diri cita yang tak terelakkan mengarah langsung ke
neraka di bumi. Seperti Ludwig Wittgenstein mencatat, itu adalah apa yang selalu di depan
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mata kita yang paling sulit untuk melihat. Kita hidup di dunia sistem linguistik musyawarah
sadar, tetapi tidak sadar, refleksif otomatis sistem 1 bahwa aturan. Ini adalah sumber
kebutaan Universal dijelaskan oleh Searle's The fenomenologis Illusion (TPI), Pinker's Blank
Slate dan Tooby dan Cosmides ' standar ilmu sosial model.
Dengan demikian, Semua artikel, seperti semua perilaku, yang erat terhubung jika seseorang
tahu bagaimana untuk melihat mereka. Seperti yang saya perhatikan, The fenomenologis
Illusion (terlupakan untuk otomatis kami sistem 1) adalah universal dan meluas tidak hanya di
seluruh filsafat tetapi sepanjang hidup. Saya yakin bahwa Chomsky, Obama, Zuckerberg dan
Paus akan menjadi tidak percaya jika diberitahu bahwa mereka menderita masalah yang sama
seperti Hegel, Husserl dan Heidegger, (atau bahwa mereka hanya berbeda dalam derajat dari
obat dan pecandu seks dalam menjadi termotivasi oleh stimulasi dari Coral frontal mereka
dengan pengiriman dopamin (dan lebih dari 100 bahan kimia lainnya) melalui tegmentum
ventral dan accumbens inti) , tapi itu jelas benar. Sementara fenomenolog hanya menyianyiakan banyak waktu orang, mereka membuang-buang bumi dan keturunan mereka
berjangka.
Beberapa artikel membahas aspek dari The One Big Happy Family Delusion, yaitu, bahwa kita
dipilih untuk bekerja sama dengan semua orang, dan bahwa idealisme merdu dari demokrasi,
keragaman dan kesetaraan akan membawa kita ke Utopia, jika kita hanya mengelola hal-hal
dengan benar (kemungkinan politik). Sekali lagi, tidak ada prinsip makan siang gratis harus
memperingatkan kita itu tidak bisa benar, dan kita lihat sepanjang sejarah dan seluruh dunia
kontemporer, bahwa tanpa kontrol yang ketat, keegoisan dan kebodohan mendapatkan
tangan atas dan segera menghancurkan setiap bangsa yang merangkul delusi ini. Selain itu,
pikiran monyet tajam diskon masa depan, dan jadi kami bekerja sama dalam menjual warisan
keturunan kita untuk kenyamanan sementara, sangat memperburuk masalah.
Saya menjelaskan versi dari khayalan ini (yaitu, bahwa kita pada dasarnya ' ramah ' jika hanya
diberi kesempatan) seperti yang muncul dalam beberapa buku terbaru tentang
sosiologi/biologi/ekonomi. Bahkan Sapolsky's sebaliknya sangat baik "berperilaku" (2017)
merangkul politik kiri dan kelompok seleksi dan memberikan ruang untuk diskusi tentang
apakah manusia secara bawaan kekerasan. Aku mengakhiri dengan sebuah esai tentang
tragedi besar bermain di Amerika dan dunia, yang dapat dilihat sebagai akibat langsung dari
psikologi berevolusi kami diwujudkan sebagai terelakkan intrik dari sistem 1. Psikologi kami,
sangat adaptif dan eugenik di dataran Afrika dari CA. 6.000.000 tahun yang lalu, ketika kita
berpisah dari simpanse, untuk CA. 50.000 tahun yang lalu, ketika banyak dari leluhur kita
meninggalkan Afrika (yaitu, di EEA atau lingkungan adaptasi evolusioner), sekarang adalah
maladaptif dan dysgenic dan sumber dari kita utopis suicidal Delusions. Jadi, seperti semua
diskusi tentang perilaku (filsafat, psikologi, Sosiologi, biologi, antropologi, politik, hukum,
sastra, sejarah, ekonomi, strategi sepak bola, pertemuan bisnis, dll), buku ini adalah tentang
evolusi strategi, egois gen dan inklusif Kebugaran (pilihan kerabat, seleksi alam).
Satu hal yang jarang disebutkan oleh kelompok selectionists ('seorangltruists ') adalah
kenyataan bahwa, bahkan adalah ' pilihan kelompok ' mungkin, keegoisan setidaknya
mungkin (mungkin jauh lebih mungkin dalam sebagian besar konteks) menjadi kelompok
dipilih untuk sebagai altruisme. Hanya mencoba untuk menemukan contoh sejati altruisme di
alam-fakta bahwa kita tidak bisa (yang kita tahu tidak mungkin jika kita mengerti evolusi)
mengatakan kepada kita bahwa kehadiran jelas pada manusia adalah sebuah artefak
kehidupan modern, menyembunyikan fakta, dan bahwa hal itu tidak bisa lebih dipilih
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daripada kecenderungan untuk bunuh diri (yang sebenarnya itu).
Satu mungkin juga manfaat dari mempertimbangkan fenomena tidak pernah (dalam
pengalaman saya) yang disebutkan oleh groupies--kanker. Tidak ada kelompok yang sama
banyak kesamaan sebagai (awalnya) sel yang identik secara genetik dalam tubuh kita sendirisel 50.000.000.000.000 clone-tapi kita semua lahir dengan ribuan dan mungkin jutaan sel
yang telah mengambil langkah pertama di jalan menuju kanker, dan menghasilkan jutaan
untuk miliaran sel kanker dalam hidup kita. Jika kita tidak mati hal lain yang pertama, kita
(dan mungkin semua organisme multiseluler) akan semua mati karena kanker. Hanya besar
dan mekanisme yang sangat kompleks yang dibangun ke dalam genom kita yang menekan
atau derepresses triliunan gen dalam triliunan sel, dan membunuh dan menciptakan miliaran
sel yang kedua, membuat mayoritas kita hidup cukup lama untuk mereproduksi. Orang
mungkin mengambil ini menyiratkan bahwa adil, demokratis dan masyarakat yang abadi
untuk setiap jenis entitas di setiap planet dalam alam semesta hanya mimpi, dan bahwa tidak
ada atau kekuasaan bisa membuat sebaliknya. Bukan hanya ' hukum ' fisika yang universal
dan tak terelakkan, atau mungkin kita harus mengatakan bahwa inklusif kebugaran adalah
hukum fisika.
Mistik besar Osho mengatakan bahwa pemisahan Allah dan surga dari bumi dan manusia
adalah ide yang paling jahat yang pernah memasuki pikiran manusia. Pada abad ke-20,
gagasan yang lebih jahat muncul, atau paling tidak menjadi populer di antara kaum kiri —
bahwa manusia dilahirkan dengan hak, daripada harus mendapatkan hak istimewa. Gagasan
tentang hak asasi manusia adalah fantasi jahat yang diciptakan oleh kaum kiri untuk menarik
perhatian jauh dari kehancuran tanpa ampun dari bumi oleh keibuan dunia 3 yang tak
terkendali. Dengan demikian, setiap hari populasi meningkat sebesar 200.000, yang harus
disediakan dengan sumber daya untuk tumbuh dan ruang untuk hidup, dan yang segera
menghasilkan lain 200.000 dll Dan satu hampir tidak pernah mendengar itu mencatat bahwa
apa yang mereka terima harus diambil dari mereka yang sudah hidup, dan keturunan mereka.
Kehidupan mereka mengurangi mereka yang sudah ada di sini baik besar jelas dan tak
terhitung banyaknya cara halus. Setiap bayi baru menghancurkan bumi dari saat pembuahan.
Di dunia yang sangat padat dan mengerikan dengan sumber daya yang lenyap, tidak mungkin
ada hak asasi manusia tanpa menghancurkan bumi dan masa depan keturunan kita. Ini tidak
bisa lebih jelas, tetapi jarang disebutkan dalam cara yang jelas dan langsung, dan orang tidak
akan pernah melihat jalan-jalan penuh pengunjuk rasa terhadap keibuan.
Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah disebutkan, adalah bahwa tidak ada cukup
sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat persentase yang signifikan dari miskin
keluar dari kemiskinan dan menjaga mereka di sana. Upaya untuk melakukan hal ini sudah
bangkrut Amerika dan menghancurkan dunia. Kapasitas bumi untuk menghasilkan makanan
berkurang setiap hari, meskipun akan ada sementara meningkatkan beberapa tempat dengan
menghancurkan keturunan kita berjangka, seperti halnya kualitas genetik kami (dysgenics
atau pewarisan). Dan sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang miskin adalah
miskin lainnya dan bukan orang kaya.
Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari populasi yang berlebihan
pertumbuhan, sebagian besar untuk abad terakhir, dan sekarang semua itu, karena 3 orang
dunia. Konsumsi sumber daya dan penambahan 4.000.000.000 lebih CA. 2100 akan runtuh
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peradaban industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala
yang mengejutkan. Bumi kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga
mendekati 2100, sebagian besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Miliaran akan mati
dan perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika, ini sedang sangat dipercepat oleh imigrasi
besar-besaran dan reproduksi imigran, dikombinasikan dengan pelecehan yang dimungkinkan
oleh demokrasi. Sifat manusia yang rusak tak terelakkan mengubah impian demokrasi dan
keragaman menjadi mimpi buruk dalam kejahatan dan kemiskinan. Cina akan terus
membanjiri Amerika dan dunia, asalkan mempertahankan kediktatoran yang membatasi
keegoisan dan izin perencanaan jangka panjang.
Akar penyebab runtuhnya adalah ketidakmampuan psikologi bawaan kita untuk beradaptasi
dengan dunia modern, yang menyebabkan orang untuk memperlakukan orang yang tidak
terkait seolah-olah mereka memiliki kepentingan umum (yang saya sarankan dapat dianggap
sebagai yang tidak dikenal-tapi yang paling umum dan paling serius--masalah psikologis-inklusif kebugaran Disorder). Ini, ditambah ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi,
mengarah pada rekayasa sosial delusi dari sebagian berpendidikan yang mengendalikan
masyarakat demokratis.
Sedikit memahami bahwa jika Anda membantu satu orang yang Anda menyakiti orang laintidak ada makan siang gratis dan setiap item yang dikonsumsi orang menghancurkan bumi di
luar perbaikan. Akibatnya, kebijakan sosial di mana-mana tidak berkelanjutan dan satu per
satu semua masyarakat tanpa kontrol yang ketat pada keegoisan akan runtuh menjadi anarki
atau kediktatoran. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah
runtuhnya Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokrasi, terutama sekarang bahwa
Neomarxist Neofasis dunia ketiga kaum supremasi mengambil kendali dari Amerika Serikat
dan lainnya Barat Demokrat, dan membantu tujuh sociopaths yang menjalankan Cina untuk
berhasil dalam rencana mereka untuk menghilangkan Perdamaian dan kebebasan di seluruh
dunia. Oleh karena itu esai saya "bunuh diri oleh demokrasi" dan artikel terakhir di Cina,
ancaman bagi perdamaian dan kebebasan yang besar sebagai kelebihan penduduk dan
perubahan iklim, dan satu yang bahkan kebanyakan sarjana profesional dan politisi sebagian
besar tidak menyadari.
Saya juga komentar beberapa tempat pada ancaman yang lebih besar yang ditimbulkan oleh
Ai (ketidaktahuan buatan atau imbecility atau Insanity-umumnya disebut kecerdasan buatan)
tidak hanya untuk perdamaian dan kebebasan tetapi untuk kelangsungan hidup kita.
Akhirnya, seperti tulisan saya yang lain 3DTV dan 3D Movie teknologi-dipilih artikel 1996-2017
2nd Edition (2018), psikoaktif obat-empat klasik teks (1976-1982) (2016), berbicara monyet
3rd ed (2019), struktur Logis filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan
John Searle 2nd Ed (2019), talking Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan
politik di planet yang terkutuk 3rd ed (2019), bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019),
struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur Logis kesadaran (2019, memahami hubungan
antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat
sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang kemustahilan, ketidaklengkapan,
Paraconsistency, Undecidability, Randomness, Komputabilitas, Paradox, dan ketidakpastian
(2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019), dan bunuh diri utopian
Delusions di abad ke-21 ke-5 Ed (2019) , dan lain-lain, dan dalam semua surat dan email dan
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percakapan selama lebih dari 50 tahun, saya selalu menggunakan ' mereka ' atau ' mereka '
bukannya ' nya/dia ', ' dia/dia atau terbalik konyol seksisme dari ' dia ' atau ' nya ', yang
mungkin satu-satunya di bagian galaksi ini untuk melakukannya. Penggunaan yang penurut ini
secara universal diterapkan vocables sangat berhubungan erat dengan cacat dalam psikologi
kita yang menghasilkan filsafat akademik, bentuk modern demokrasi, dan runtuhnya
peradaban industri, dan aku meninggalkan Deskripsi lebih lanjut dari hubungan ini sebagai
latihan bagi pembaca.
Saya menyadari banyak ketidaksempurnaan dan keterbatasan pekerjaan saya dan terusmenerus merevisi itu, tapi aku mengambil filsafat/psikologi dan komentar sosial 13 tahun
yang lalu di 65, jadi itu ajaib, dan fasih testimonial untuk konversi sistem 2 perilaku ke dalam
sistem 1 automatisms, bahwa saya telah mampu melakukan apa-apa sama sekali. Sudah tiga
belas tahun perjuangan terus-menerus dan saya berharap pembaca menemukannya dari
beberapa digunakan.
vyupzz@gmail.com
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J.K. Rowling lebih buruk dariku?
Abstrak
Bagaimana dengan mengambil yang berbeda yang kaya dan terkenal? Pertama yang jelasnovel Harry Potter adalah takhayul primitif yang mendorong anak untuk percaya pada fantasi
daripada mengambil tanggung jawab untuk dunia--norma tentu saja. JKR sama seperti
Clueless tentang dirinya dan dunia sebagai kebanyakan orang, tapi sekitar 200 kali lebih
destruktif Amerika rata dan sekitar 800 kali lebih banyak daripada rata-rata Cina. Dia telah
bertanggung jawab atas kehancuran mungkin 30.000 hektar hutan untuk menghasilkan novel
sampah ini dan semua berikutnya erosi (tidak sepele karena setidaknya 6 dan mungkin 12
ton/tahun tanah ke laut untuk semua orang di bumi atau mungkin 100 ton per Amerika, dan
sebagainya sekitar 5000 ton/tahun untuk Rowling buku dan film dan 3 anaknya). Bumi
kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100, sebagian
besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Lalu ada sejumlah besar bahan bakar dibakar
dan limbah yang dibuat untuk membuat dan mendistribusikan buku dan film, boneka plastik
dll.
Dia menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dengan memproduksi anak daripada
menggunakan jutaan untuk mendorong keluarga berencana atau membeli sampai hutan
hujan, dan dengan mempromosikan konvensional liberal kebodohan dari 3rd supremasi dunia
yang menghancurkan Inggris, Amerika, dunia dan keturunannya masa depan. Tentu saja, dia
tidak berbeda dari yang lain 8.000.000.000 Clueless-Just ribut dan lebih destruktif.
Ini adalah tidak ada masalah makan siang gratis tulisan besar. Massa tidak bisa melihat bahwa
tidak ada yang namanya membantu satu orang tanpa merugikan orang lain. Hak atau hak
istimewa yang diberikan kepada pendatang baru ke dalam dunia yang penuh sesak hanya
dapat mengurangi orang lain. Terlepas dari bencana ekologi besar-besaran yang terjadi di
depan mereka di mana-mana sehari-hari, mereka tidak dapat pin mereka ke ibu tak terkendali
"yang beragam", yang menyumbang sebagian besar penduduk dari abad terakhir dan semua
itu dalam satu ini. Mereka tidak memiliki beberapa kombinasi kecerdasan, pendidikan,
pengalaman dan kewarasan diperlukan untuk ekstrapolasi serangan harian pada sumber daya
dan fungsi masyarakat untuk runtuhnya akhirnya peradaban industri. Setiap makan, setiap
perjalanan dengan mobil atau bus, masing-masing sepasang sepatu adalah paku lain di peti
mati bumi. Hal ini mungkin tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa satu kursi di
pesawat dari London ke San Francisco menghasilkan sekitar satu ton karbon yang mencair
sekitar 3 meter persegi es laut dan sebagai salah satu yang multiparous overprivileged ia akan
bertanggung jawab atas ratusan penerbangan tersebut.
Tidak hanya orang kaya dan terkenal, tapi hampir semua tokoh masyarakat sama sekali,
termasuk hampir semua guru, ditekan untuk secara politis benar, yang di negara-negara
demokrasi Barat, sekarang berarti demokrasi sosial (Neomarxist-i. e., diencerkan Komunis)
supremasi dunia ketiga yang bekerja untuk penghancuran masyarakat mereka sendiri dan
keturunan mereka sendiri. Jadi, mereka yang kekurangan pendidikan, pengalaman,
kecerdasan (dan dasar akal sehat), yang harus melarang mereka dari membuat pernyataan
publik sama sekali, benar mendominasi semua media, menciptakan kesan bahwa cerdas dan
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beradab harus mendukung demokrasi, keragaman dan kesetaraan, sementara kebenaran
adalah bahwa ini adalah masalah dan bukan solusi, dan bahwa mereka sendiri adalah musuh
utama peradaban. Lihat saya bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019).

Bagaimana dengan mengambil yang berbeda yang kaya dan terkenal? Pertama yang jelasnovel Harry Potter adalah takhayul primitif yang mendorong anak untuk percaya pada fantasi
daripada mengambil tanggung jawab untuk dunia--norma tentu saja. JKR sama seperti
Clueless tentang dirinya sendiri dan dunia sebagai semua monyet lainnya, tapi sekitar 200 kali
lebih destruktif sebagai Amerika rata dan sekitar 800 kali lebih banyak daripada rerata Cina.
Dia telah bertanggung jawab atas kehancuran mungkin 30.000 hektar hutan untuk
menghasilkan novel sampah ini dan semua berikutnya erosi (tidak sepele seperti itu 6 sampai
12 ton/tahun tanah ke laut untuk semua orang di bumi atau mungkin 100 ton per Amerika,
dan sekitar 5000 ton/tahun untuk Rowling buku dan film dan 3 anaknya).
Bumi kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100,
sebagian besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Lalu ada sejumlah besar bahan bakar
dibakar dan limbah yang dibuat untuk membuat dan mendistribusikan buku dan film, boneka
plastik dll. Dia menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial dengan memproduksi anak
daripada menggunakan jutaan untuk mendorong keluarga berencana atau membeli sampai
hutan hujan, dan dengan mempromosikan konvensional liberal kebodohan dari 3rd
supremasi dunia yang menghancurkan Inggris, Amerika, dunia dan keturunannya masa
depan. Tentu saja, dia tidak berbeda dari yang lain 8.000.000.000 Clueless-Just ribut dan lebih
destruktif.
Seperti semua orang kaya, ia mampu memperbanyak kehancuran dengan menyebabkan
orang lain untuk menghancurkan atas namanya. Setiap anak ia menghasilkan hasil di sekitar
50 ton humus ke laut, 300 £ dari bahan kimia beracun yang dihasilkan, 1 Acre hutan/lahan
basah/hilang selamanya, setiap tahun. Seperti semua orang, keluarganya mencuri dari semua
orang di bumi dan dari keturunan mereka sendiri (tidak ada hak asasi manusia tanpa
kesalahan manusia), dan, seperti mayoritas, dia kurang berpendidikan, egomaniacal, dan
kurang kesadaran diri, sehingga masalah ini tidak pernah lintas pikirannya. Selain
penghancuran materi untuk membuat dan mendistribusikan buku-bukunya dan film, ada
sejumlah besar waktu terbuang dalam membaca dan melihat mereka. Selain itu,
ketidakdewasaan ekstrem ditunjukkan oleh karakter di dalamnya dan keasyikan mereka
dengan fantasi takhayul kekanak-kanakan hanya dapat membahayakan pikiran yang
mengesankan. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika dia tidak pernah dilahirkan,
tetapi orang dapat mengatakan itu hampir semua orang.
Ini telah lama menjadi pemahaman sadar spiritual orang bahwa semua tapi sejumlah kecil
dari kita menghabiskan seluruh hidup mereka tertidur, dan pandangan ini didukung kuat oleh
penelitian psikologis modern, yang menunjukkan bahwa hampir semua tindakan kita
dilakukan secara mekanis, karena alasan yang kita tidak sadar dan di mana kita tidak memiliki
kendali. Kepribadian kita adalah ilusi yang dihasilkan oleh evolusi untuk memastikan
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reproduksi. Kami hanya paket untuk egois gen membawa program buta mereka dan, seperti
semua organisme, kita hidup untuk meniru gen kita dan untuk mengumpulkan dan
mengkonsumsi sumber daya untuk tujuan itu. Dalam kasus kami yang berarti kita hidup untuk
menghancurkan bumi dan keturunan kita sendiri. Hal ini penting untuk permainan ini bahwa
kita tetap tidak menyadarinya, karena, sejauh kita menjadi sadar dan menjalani hidup kita
sebagai makhluk sadar, kita mengurangi reproduksi kita dan gen yang menghasilkan perilaku
ini dipilih terhadap.
Rowling adalah contoh khas yang tampaknya sadar cerdas orang yang akan berjalan melalui
seluruh hidup mereka suara tertidur-sama seperti hampir semua yang lain 11.000.000.000
(saya ekstrapolasi ke 2100)-dan seperti mereka, hidup hanya untuk menghancurkan bumi dan
untuk meninggalkan keturunannya beracun di belakang untuk melanjutkan kehancuran.
Seperti begitu banyak, dia, dengan Obama dan Paus, berbagi khayalan umum bahwa orang
miskin lebih mulia dan layak, tetapi yang kaya hanya berbeda dalam memiliki kesempatan
untuk menjadi lebih destruktif. Orang miskin adalah orang kaya dalam menunggu. Jadi, 800
Cina atau India melakukan tentang sebanyak kerusakan sebagai JKR dan keluarganya. Kaya
atau miskin mereka melakukan satu-satunya hal monyet dapat melakukan-mengkonsumsi
sumber daya dan meniru gen mereka sampai runtuhnya peradaban industri tentang
pertengahan abad berikutnya (atau tengah satu ini untuk beberapa). Dalam sekejap mata,
berabad-abad dan ribuan tahun akan berlalu dan, di dunia neraka kelaparan, penyakit, perang
dan kekerasan yang leluhur mereka ciptakan, tidak ada yang akan tahu atau peduli bahwa
salah satu dari mereka ada. Dia tidak lebih inheren jahat daripada yang lain, tetapi juga tidak
lebih baik dan, karena kecelakaan sejarah, dia tinggi pada daftar musuh kehidupan di bumi.
Ini adalah tidak ada masalah makan siang gratis tulisan besar. Massa tidak bisa melihat bahwa
tidak ada yang namanya membantu satu orang tanpa merugikan orang lain. Hak atau hak
istimewa yang diberikan kepada pendatang baru ke dalam dunia yang penuh sesak hanya
dapat mengurangi orang lain. Terlepas dari bencana ekologi besar-besaran yang terjadi di
depan mereka di mana-mana sehari-hari, mereka tidak dapat pin mereka ke ibu tak terkendali
"yang beragam", yang menyumbang sebagian besar penduduk dari abad terakhir dan semua
itu dalam satu ini. Mereka kekurangan beberapa kombinasi kecerdasan, pendidikan,
pengalaman dan kewarasan diperlukan untuk ekstrapolasi serangan harian pada sumber daya
dan fungsi masyarakat sekarang ke akhirnya runtuhnya peradaban industri, serta keberanian
untuk mengatakan begitu bahkan jika mereka menyadarinya. Setiap makan, setiap perjalanan
dengan mobil atau bus, masing-masing sepasang sepatu adalah paku lain di peti mati bumi.
Kemungkinan besar tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa satu kursi di pesawat dari
London ke San Francisco menghasilkan sekitar satu ton karbon yang meleleh sekitar 3 meter
persegi es laut dan sebagai salah satu kelebihan hak dia mungkin terbang ratusan
penerbangan tersebut.
Tidak pernah melintasi pikiran kebanyakan orang bahwa apa yang rata-rata keluarga kelas
rendah Amerika 4 mengambil barang, Layanan, dan biaya infrastruktur mungkin $50.000 lebih
setiap tahun daripada mereka berkontribusi, dan dalam 100 tahun (ketika akan diperluas
untuk mungkin 10 orang) akan memiliki biaya negara sekitar $15.000.000, dan tak terkira
lebih dalam jangka panjang biaya ekologi dan sosial (apa yang nilai untuk runtuhnya
peradaban?).
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Tidak hanya orang kaya dan terkenal, tapi hampir semua tokoh masyarakat sama sekali,
termasuk hampir semua guru, dipaksa untuk secara politis benar, yang dalam demokrasi
Barat, sekarang berarti demokrasi sosial (yang diencerkan Komunis) supremasi dunia ketiga
yang bekerja untuk penghancuran masyarakat mereka sendiri dan keturunan mereka sendiri.
Jadi, mereka yang tidak memiliki kebebasan berbicara (dan dasar akal sehat), yang harus
melarang mereka dari membuat pernyataan publik sama sekali, sepenuhnya mendominasi
semua media, menciptakan kesan bahwa cerdas dan beradab harus mendukung demokrasi,
keragaman dan kesetaraan, sementara kebenaran adalah bahwa ini adalah masalah dan
bukan solusi, dan bahwa mereka sendiri adalah musuh utama peradaban.
Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari pertumbuhan penduduk yang
berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir dan sekarang semua itu karena untuk dunia 3
orang. Konsumsi sumber daya dan penambahan 4.000.000.000 lebih CA. 2100 akan runtuh
peradaban industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala
yang mengejutkan. Miliaran akan mati dan perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika, ini
sedang sangat dipercepat oleh imigrasi besar-besaran dan reproduksi imigran,
dikombinasikan dengan pelecehan yang dimungkinkan oleh demokrasi. Sifat manusia yang
rusak tak terelakkan mengubah impian demokrasi dan keragaman menjadi mimpi buruk
dalam kejahatan dan kemiskinan. Cina akan terus membanjiri Amerika dan dunia, selama itu
mempertahankan kediktatoran yang membatasi keegoisan. Akar penyebab runtuhnya adalah
ketidakmampuan psikologi bawaan kita untuk beradaptasi dengan dunia modern, yang
menyebabkan orang untuk memperlakukan orang yang tidak terkait seolah-olah mereka
memiliki kepentingan bersama. Saya telah disebut ini inklusif Fitness Delusion. Ini, ditambah
ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi, mengarah pada rekayasa sosial delusi dari sebagian
berpendidikan yang mengendalikan masyarakat demokratis. Sedikit memahami bahwa jika
Anda membantu satu orang yang Anda menyakiti orang lain-tidak ada makan siang gratis dan
setiap item yang dikonsumsi orang menghancurkan bumi di luar perbaikan. Akibatnya,
kebijakan sosial di mana-mana tidak berkelanjutan dan satu per satu semua masyarakat
tanpa kontrol yang ketat pada keegoisan akan runtuh menjadi anarki atau kediktatoran.
Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah runtuhnya
Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis.

Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua sistem yang
modern melihat dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019), struktur
Logis filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed
(2019), talking Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan politik di planet 3
Ed ditakdirkan (2019), bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019) , Struktur Logis perilaku
manusia (2019), struktur Logis kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat,
psikologi, agama, politik, dan ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi
(2019), keterangan tentang kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability,
Randomness, komputasi, Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi,
Psikologi dan politik agama (2019), dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 (2019).
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Penurunan sementara Iblis kita - ulasan tentang Steven Pinker's ' Malaikat
yang merupakan yang terbaik dari sifat kita: Mengapa kekerasan menurun'
(The Better Angels of Our Nature: why violence has declined )(2012)
Abstrak
Ini bukan buku yang sempurna, tapi itu unik, dan jika Anda skim pertama 400 atau jadi halaman,
yang terakhir 300 (dari beberapa 700) adalah upaya yang cukup baik untuk menerapkan apa yang
diketahui tentang perilaku perubahan sosial dalam kekerasan dan tata krama dari masa ke waktu.
Topik dasarnya adalah: Bagaimana genetika kita mengendalikan dan membatasi perubahan sosial?
Anehnya ia gagal untuk menggambarkan sifat dari pilihan kerabat (inklusif kebugaran) yang
menjelaskan banyak hewan dan kehidupan sosial manusia. Dia juga (seperti hampir semua orang)
tidak memiliki kerangka yang jelas untuk menggambarkan struktur Logis rasionalitas (LSR-John
Searle istilah yang disukai) yang saya lebih suka menyebut psikologi deskriptif pemikiran yang lebih
tinggi (DPHOT). Dia seharusnya mengatakan sesuatu tentang banyak cara lain untuk
menyalahgunakan dan mengeksploitasi orang dan planet, karena sekarang ini jauh lebih parah
untuk membuat bentuk lain dari kekerasan hampir tidak relevan. Memperluas konsep kekerasan
untuk menyertakan konsekuensi global jangka panjang dari replikasi gen seseorang, dan memiliki
pemahaman tentang bagaimana evolusi bekerja (yaitu, pilihan kerabat) akan memberikan
perspektif yang sangat berbeda tentang sejarah, peristiwa terkini, dan bagaimana hal-hal yang
mungkin akan pergi dalam beberapa ratus tahun mendatang. Salah satu mungkin mulai dengan
mencatat bahwa penurunan kekerasan fisik atas sejarah telah dicocokkan (dan dimungkinkan) oleh
yang terus meningkat tanpa ampun perkosaan dari planet (yaitu, oleh kehancuran masyarakat
masa depan mereka sendiri keturunan). Pinker (seperti kebanyakan orang sebagian besar waktu)
sering terganggu oleh kedakalan budaya ketika itu biologi yang penting. Lihat ulasan terbaru saya
Wilson's ' The Social Conquest of Earth ' dan Nowak dan Highfield ' Supercooperator ' di sini dan di
net untuk ringkasan singkat dari vacuity ' benar altruisme ' (kelompok seleksi), dan operasi seleksi
kerabat dan tidak berguna dan dangkal menggambarkan perilaku dalam istilah budaya.

Ini adalah sifat klasik/membina isu dan alam mengalahkan memelihara--jauh. Apa yang
sebenarnya penting adalah kekerasan yang dilakukan ke bumi oleh peningkatan tanpa henti dalam
populasi dan penghancuran sumber daya (karena obat-obatan dan teknologi dan penindasan
konflik oleh polisi dan militer). Sekitar 200.000 lebih banyak orang sehari (lain Las Vegas setiap 10
hari, Los Angeles lain setiap bulan), 6 ton atau lebih dari humus pergi ke laut/orang/tahun-sekitar
1% dari seluruh dunia menghilang tahunan, dll berarti bahwa kecuali beberapa keajaiban terjadi
biosfer dan peradaban sebagian besar akan runtuh selama dua abad berikutnya, dan akan ada
kelaparan, kesengsaraan dan kekerasan dari setiap jenis pada skala yang mengejutkan. Perilaku,
pendapat, dan kecenderungan rakyat untuk melakukan tindak kekerasan tidak relevan kecuali
mereka dapat melakukan
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sesuatu untuk menghindari malapetaka ini, dan saya tidak melihat bagaimana yang akan terjadi.
Tidak ada ruang untuk argumen, dan tidak ada gunanya baik (ya I'ma fatalist), jadi aku hanya akan
membuat beberapa komentar seolah-olah mereka fakta. Jangan bayangkan saya memiliki pasak
pribadi dalam mempromosikan satu kelompok dengan mengorbankan orang lain. Saya 78, tidak
memiliki keturunan dan tidak ada kerabat dekat dan tidak mengidentifikasi dengan politik,
nasional atau kelompok agama dan menganggap yang saya milik secara default sebagai sama
seperti menjijikkan sebagai semua sisanya.
Orang tua adalah musuh terburuk kehidupan di bumi dan, mengambil pandangan yang luas hal,
perempuan adalah sebagai kekerasan sebagai orang ketika orang menganggap fakta bahwa
kekerasan perempuan (seperti sebagian besar yang dilakukan oleh pria) sebagian besar dilakukan
dalam gerakan lambat, pada jarak dalam ruang dan waktu dan sebagian besar dilakukan oleh
proxy-oleh keturunan mereka dan oleh laki. Semakin, perempuan melahirkan anak terlepas dari
apakah mereka memiliki pasangan dan efek dari menghentikan satu wanita dari pembibitan
adalah pada rerata jauh lebih besar daripada menghentikan satu orang, karena mereka adalah
bottleneck reproduksi. Satu dapat mengambil pandangan bahwa orang dan keturunan mereka
yang kaya layak kesengsaraan apa pun datang dengan cara mereka dan (dengan pengecualian
langka) yang kaya dan terkenal adalah pelanggar terburuk. Meryl Streep atau Bill Gates atau J. K
Rowling dan masing-masing anak mereka dapat menghancurkan 50 ton permukaan tanah masingmasing per tahun untuk generasi ke depan, sementara seorang petani India dan mungkin
menghancurkan 1 ton. Jika seseorang menyangkal hal itu baik, dan kepada keturunan mereka aku
berkata "Selamat datang di neraka di bumi" (WTHOE).
Penekanan saat ini selalu pada hak asasi manusia, tetapi jelas bahwa jika peradaban adalah untuk
berdiri kesempatan, tanggung jawab manusia harus menggantikan hak asasi manusia. Tidak ada
yang mendapatkan hak tanpa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan hal pertama
berarti ini adalah kehancuran lingkungan minimal. Tanggung jawab yang paling mendasar adalah
tidak ada anak kecuali masyarakat Anda meminta Anda untuk memproduksinya. Sebuah
masyarakat atau dunia yang memungkinkan orang berkembang biak secara acak akan selalu
dimanfaatkan oleh gen egois sampai runtuh (atau mencapai titik di mana hidup ini begitu
mengerikan itu tidak layak hidup). Jika masyarakat terus mempertahankan hak asasi manusia
sebagai dasar, untuk keturunan mereka orang dapat mengatakan dengan percaya diri "WTHOE".
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua sistem yang
modern melihat dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019), talking
Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan politik di planet 3 Ed ditakdirkan (2019),
bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019) , Struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur Logis
kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan
ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang
kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, komputasi,
Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019),
dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 (2019).
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Ini bukan buku yang sempurna, tapi itu unik, dan jika Anda skim pertama 400 atau jadi halaman,
yang terakhir 300 (dari beberapa 700) adalah upaya yang cukup baik untuk menerapkan apa yang
diketahui tentang perilaku perubahan sosial dalam kekerasan dan tata krama dari masa ke waktu.
Topik dasarnya adalah: Bagaimana genetika kita mengendalikan dan membatasi perubahan sosial?
Anehnya ia gagal untuk menggambarkan sifat dari pilihan kerabat (inklusif kebugaran) yang
menjelaskan banyak hewan dan kehidupan sosial manusia. Dia juga (seperti hampir semua orang)
tidak memiliki kerangka yang jelas untuk menggambarkan struktur Logis rasionalitas (LSR-John
Searle istilah yang disukai) yang saya lebih suka menyebut psikologi deskriptif pemikiran yang lebih
tinggi (DPHOT). Sebagian besar kritik yang diberikan oleh orang lain adalah nit-picking dan tidak
relevan dan, seperti yang dikatakan Pinker, ia tidak bisa menulis sebuah buku yang koheren
tentang "hal buruk", juga tidak bisa memberikan setiap kemungkinan referensi dan sudut
pandang, tetapi ia seharusnya mengatakan setidaknya sesuatu tentang banyak cara lain untuk
menyalahgunakan dan mengeksploitasi orang dan planet, karena sekarang ini jauh lebih parah
untuk membuat bentuk lain dari kekerasan yang tidak relevan.
Memperluas konsep kekerasan untuk menyertakan konsekuensi global jangka panjang dari
replikasi gen seseorang, dan memiliki pemahaman tentang bagaimana evolusi bekerja (yaitu,
pilihan kerabat) akan memberikan perspektif yang sangat berbeda tentang sejarah, peristiwa
terkini, dan bagaimana hal-hal yang mungkin akan pergi dalam beberapa ratus tahun mendatang.
Salah satu mungkin mulai dengan mencatat bahwa penurunan kekerasan fisik atas sejarah telah
dicocokkan (dan dimungkinkan) oleh yang terus meningkat tanpa ampun perkosaan dari planet
(yaitu, oleh kehancuran masyarakat masa depan mereka sendiri keturunan). Pinker (seperti
kebanyakan orang sebagian besar waktu) sering terganggu oleh kedakalan budaya ketika itu
biologi yang penting. Lihat ulasan terbaru saya Wilson ' The Social Conquest of Earth ' dan Nowak
dan Highfield ' Supercooperator ' untuk ringkasan singkat dari vacuity altruisme dan operasi seleksi
kerabat dan tidak berguna dan dangkal menggambarkan perilaku dalam istilah budaya. Ini adalah
sifat klasik/membina isu dan alam mengalahkan memelihara--jauh. Apa yang sebenarnya penting
adalah kekerasan yang dilakukan ke bumi oleh peningkatan tanpa henti dalam populasi dan
penghancuran sumber daya (karena obat-obatan dan teknologi dan penindasan konflik oleh polisi
dan militer). Sekitar 200.000 lebih banyak orang sehari (lain Las Vegas setiap 10 hari, Los Angeles
lain setiap bulan), yang 6 ton atau lebih dari permukaan tanah akan ke laut/orang/tahun dll berarti
bahwa kecuali beberapa keajaiban terjadi biosfer dan peradaban akan sebagian besar runtuh
dalam dua abad ke depan dan akan ada kelaparan, kesengsaraan dan kekerasan dari setiap jenis
pada skala yang mengejutkan.
Perilaku, pendapat, dan kecenderungan rakyat untuk melakukan tindak kekerasan tidaklah relevan
kecuali mereka dapat melakukan sesuatu untuk menghindari malapetaka ini, dan saya tidak
melihat bagaimana hal itu akan terjadi. Tidak ada ruang untuk argumen, dan tidak ada gunanya
baik (ya, I'ma fatalist), jadi aku hanya akan membuat beberapa komentar seolah-olah mereka
fakta. Jangan bayangkan saya memiliki pasak pribadi dalam mempromosikan satu kelompok
dengan mengorbankan orang lain. Saya 75, tidak memiliki keturunan dan tidak ada dekat
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kerabat dan tidak mengidentifikasi dengan politik, nasional atau kelompok agama dan
menganggap yang saya milik secara default sebagai sama menjijikkan sebagai sisanya.
Orang tua adalah musuh terburuk kehidupan di bumi dan, mengambil pandangan yang luas hal,
perempuan adalah sebagai kekerasan sebagai orang ketika orang menganggap fakta bahwa
kekerasan perempuan (seperti sebagian besar yang dilakukan oleh pria) sebagian besar dilakukan
dalam gerakan lambat, pada jarak dalam ruang dan waktu dan sebagian besar dilakukan oleh
proxy-oleh keturunan mereka dan oleh laki. Semakin, perempuan melahirkan anak terlepas dari
apakah mereka memiliki pasangan dan efek dari menghentikan satu wanita dari pembibitan
adalah pada rerata jauh lebih besar daripada menghentikan satu orang, karena mereka adalah
bottleneck reproduksi. Satu dapat mengambil pandangan bahwa orang dan keturunan mereka
yang kaya layak kesengsaraan apa pun datang dengan cara mereka dan (dengan pengecualian
langka) yang kaya dan terkenal adalah pelanggar terburuk. Meryl Streep atau Bill Gates atau J. K.
Rowling dan masing-masing anak mereka dapat menghancurkan 50 ton permukaan tanah masingmasing per tahun untuk generasi ke masa depan, sementara seorang petani India dan dapat
menghancurkan 1 ton. Jika seseorang menyangkal hal itu baik, dan untuk keturunan mereka aku
berkata "Selamat datang di neraka di bumi" (WTHOE).
Penekanan saat ini selalu pada hak asasi manusia, tetapi jelas bahwa jika peradaban adalah untuk
berdiri kesempatan, tanggung jawab manusia harus menggantikan hak asasi manusia. Tidak ada
yang mendapatkan hak (yaitu, hak istimewa) tanpa menjadi warga negara yang bertanggung jawab
dan hal pertama berarti kehancuran lingkungan minimal. Tanggung jawab yang paling mendasar
adalah tidak ada anak kecuali masyarakat Anda meminta Anda untuk memproduksinya. Sebuah
masyarakat atau dunia yang memungkinkan orang berkembang biak secara acak akan selalu
dimanfaatkan oleh gen egois sampai runtuh (atau mencapai titik di mana hidup ini begitu
mengerikan itu tidak layak hidup). Jika masyarakat terus mempertahankan hak asasi manusia
sebagai primer, itu baik dan untuk keturunan mereka orang dapat mengatakan dengan keyakinan
"WTHOE".
"Membantu" harus dilihat dari perspektif jangka panjang global. Hampir semua "bantuan" yang
diberikan oleh individu, organisasi atau negara merugikan orang lain dan dunia dalam jangka
panjang dan harus hanya diberikan setelah pertimbangan sangat berhati-hati. Jika Anda ingin
membagikan uang, makanan, obat-obatan, dll., Anda perlu bertanya apa konsekuensi lingkungan
jangka panjang. Jika Anda ingin menyenangkan semua orang sepanjang waktu, lagi untuk
keturunanmu aku berkata "WTHOE".
Dysgenics: triliunan tak berujung makhluk yang dimulai dengan bakteri-seperti bentuk lebih dari
3.000.000.000 tahun yang lalu telah mati untuk menciptakan kita dan semua kehidupan saat ini
dan ini disebut eugenics, evolusi oleh seleksi alam atau pilihan kerabat (inklusif kebugaran). Kita
semua memiliki "gen buruk" tetapi ada yang lebih buruk daripada yang lain. Diperkirakan bahwa
hingga 50% dari semua konsepsi manusia berakhir pada aborsi spontan karena "gen buruk".
Peradaban adalah dysgenic. Masalah ini saat ini sepele dibandingkan dengan kelebihan populasi
tetapi semakin memburuk oleh hari. Kedokteran, kesejahteraan, demokrasi, kesetaraan, keadilan,
hak asasi manusia dan "membantu" dari segala jenis memiliki dampak lingkungan jangka panjang
global dan dysgenic yang akan runtuh masyarakat bahkan jika pertumbuhan penduduk berhenti.
Sekali lagi, jika dunia menolak untuk percaya atau tidak ingin berurusan dengan itu baik dan untuk
mereka (dan semua orang) keturunan kita dapat mengatakan "WTHOE".
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Waspadalah terhadap skenario Utopia yang menyarankan hari kiamat dapat dihindari dengan
penerapan bijaksana teknologi. Seperti yang mereka katakan Anda dapat menipu beberapa orang
semua waktu dan semua orang beberapa waktu tetapi Anda tidak dapat menipu ibu alam setiap
saat. Saya meninggalkan Anda hanya dengan satu contoh. Ilmuwan terkenal Raymond Kurzweil
(Lihat saya meninjau ' cara membuat pikiran ') diusulkan Nanobots sebagai penyelamat manusia.
Mereka akan membuat apa pun yang kami butuhkan dan bersih setiap kekacauan. Mereka bahkan
akan membuat versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Mereka akan menjaga kita sebagai
hewan peliharaan. Tapi pikirkan berapa banyak orang memperlakukan hewan peliharaan mereka,
dan hewan peliharaan yang overpopulating dan menghancurkan dan menjadi dysgenic hampir
secepat manusia (misalnya kucing domestik dan liar sendirian membunuh mungkin
100.000.000.000 binatang liar setahun). Hewan peliharaan hanya ada karena kita menghancurkan
bumi untuk memberi makan mereka dan kita telah Spay dan klinik netral dan eutanize yang sakit
dan yang tidak diinginkan. Kita berlatih kontrol populasi yang ketat dan egenetika pada mereka
sengaja dan dengan kelalaian, dan tidak ada bentuk kehidupan dapat berevolusi atau ada tanpa
dua kontrol-bahkan bot. Dan apa yang menghentikan Nanobots dari berkembang? Setiap
perubahan yang difasilitasi reproduksi akan secara otomatis dipilih untuk dan setiap perilaku yang
membuang-buang waktu atau energi (yaitu, mengurus manusia) akan sangat dipilih terhadap. Apa
yang akan menghentikan program bot dikendalikan AI dari bermutasi menjadi bentuk pembunuh
dan mengeksploitasi semua sumber daya bumi menyebabkan runtuhnya global? Tidak ada makan
siang gratis untuk bot baik dan untuk mereka juga kita bisa percaya diri mengatakan "WTHOE".

Ini adalah di mana setiap pikiran tentang dunia dan perilaku manusia harus memimpin orang yang
berpendidikan tapi Pinker mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi, pertama 400 halaman buku
ini dapat dilewati dan yang terakhir 300 dibaca sebagai ringkasan bagus EP (evolusi psikologi)
sebagai dari 2011. Namun, seperti dalam bukunya yang lain dan hampir secara universal dalam
ilmu perilaku, tidak ada kerangka luas yang jelas untuk intensionality sebagai dipelopori oleh
Wittgenstein, Searle dan banyak lainnya. Saya telah disajikan seperti kerangka kerja di banyak
ulasan karya oleh dan tentang ini dua alami jenius psikologis dan tidak akan mengulanginya di sini.
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Ulasan "si pembunuh di sebelah" oleh (The Murderer Next Door)
by David Buss (2005)
Abstrak
Meskipun volume ini agak kuno, ada beberapa buku populer baru-baru ini berurusan secara
khusus dengan psikologi pembunuhan dan itu adalah gambaran singkat yang tersedia untuk
beberapa dolar, jadi masih layak usaha. Itu tidak membuat upaya untuk menjadi komprehensif dan
agak dangkal di tempat, dengan pembaca diharapkan untuk mengisi kekosongan dari banyak buku
lain dan literatur yang luas tentang kekerasan. Untuk pembaruan lihat misalnya, Buss, The
Handbook evolusi psikologi 2nd Ed. v1 (2016) p 265, 266, 270 – 282, 388 – 389, 545 – 546, 547,
566 dan Buss,
Evolusi psikologi 5th Ed. (2015) p 26, 96-97223, 293-4, 300, 309-312, 410 dan Shackelford dan
Hansen, evolusi kekerasan (2014). Dia telah berada di antara para psikolog evolusioner atas
selama beberapa dekade dan mencakup berbagai perilaku dalam karya-karyanya, tapi di sini ia
berkonsentrasi hampir seluruhnya pada mekanisme psikologis yang menyebabkan orang individu
untuk membunuh dan fungsi evolusi mungkin mereka di EEA (lingkungan evolusi adaptasi-i. e.,
dataran Afrika selama juta tahun terakhir atau lebih).
Buss dimulai dengan mencatat bahwa sebagai dengan perilaku lain, ' alternatif ' penjelasan seperti
psikopatologi, kecemburuan, lingkungan sosial, kelompok tekanan, obat-obatan dan alkohol dll
tidak terlalu menjelaskan, karena pertanyaan masih tetap seperti mengapa ini menghasilkan
impuls pembunuh, yaitu, mereka adalah penyebab Proksimat dan bukan evolusi utama (genetik)
yang. Seperti biasa, pasti bermuara pada kebugaran inklusif (pilihan kerabat), dan sebagainya
perjuangan untuk akses ke pasangan dan sumber daya, yang merupakan penjelasan utama untuk
semua perilaku dalam semua organisme. Data sosiologis (dan akal sehat) membuatnya jelas bahwa
jantan muda miskin adalah yang paling mungkin untuk membunuh. Dia menyajikan sendiri dan
orang lain data pembunuhan dari negara industri, dan budaya suku, membunuh secara konspesifik
pada hewan, arkeologi, data FBI dan penelitian sendiri ke dalam fantasi pembunuhan orang
normal. Banyak bukti arkeologi yang terus menumpuk dari pembunuhan, termasuk seluruh
kelompok, atau kelompok perempuan muda minus, pada zaman prasejarah.
Setelah survei Buss komentar, saya menyajikan ringkasan yang sangat singkat psikologi disengaja
(struktur Logis rasionalitas), yang dibahas secara ekstensif dalam banyak artikel dan buku lainnya.
Mereka yang memiliki banyak waktu yang ingin sejarah rinci kekerasan pembunuh dari perspektif
evolusi dapat berkonsultasi Steven pinker's ' The Better malaikat dari sifat kami mengapa
kekerasan telah menurun ' (2012), dan saya review itu, mudah tersedia di internet dan dalam dua
buku baru-baru ini saya. Secara singkat, Pinker mencatat bahwa pembunuhan telah menurun
secara mantap dan secara dramatis dengan faktor sekitar 30 sejak zaman kita sebagai pemburu.
Jadi, meskipun senjata sekarang
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membuatnya sangat mudah bagi siapa saja untuk membunuh, pembunuhan jauh lebih umum.
Pinker berpikir ini adalah karena berbagai mekanisme sosial yang membawa keluar kami ' lebih
baik malaikat ', tapi saya pikir itu karena terutama untuk kelimpahan sementara sumber daya dari
perkosaan tanpa ampun dari planet kita, ditambah dengan kehadiran polisi meningkat, dengan
komunikasi dan pengawasan dan sistem hukum yang membuatnya jauh lebih mungkin untuk
dihukum. Ini menjadi jelas setiap kali bahkan ada singkat dan tidak adanya lokal polisi.
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua sistem yang
modern melihat dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019), talking
Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan politik di planet 3 Ed ditakdirkan (2019),
bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019) , Struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur Logis
kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan
ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang
kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, komputasi,
Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019),
dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 (2019).

Buss dimulai dengan mencatat bahwa sebagai dengan perilaku lain, ' alternatif ' penjelasan seperti
psikopatologi, kecemburuan, lingkungan sosial, kelompok tekanan, obat-obatan dan alkohol dll
tidak terlalu menjelaskan, karena pertanyaan masih tetap seperti mengapa ini menghasilkan
impuls pembunuh, yaitu, mereka adalah penyebab Proksimat dan bukan evolusi utama (genetik)
yang. Seperti biasa, pasti bermuara pada kebugaran inklusif (pilihan kerabat), dan sebagainya
perjuangan untuk akses ke pasangan dan sumber daya, yang merupakan penjelasan utama untuk
semua perilaku dalam semua organisme. Data sosiologis (dan akal sehat) membuatnya jelas bahwa
jantan muda miskin adalah yang paling mungkin untuk membunuh. Dia menyajikan sendiri dan
orang lain data pembunuhan dari negara industri, dan budaya suku, membunuh secara konspesifik
pada hewan, arkeologi, data FBI dan penelitian sendiri ke dalam fantasi pembunuhan orang
normal. Banyak bukti arkeologi yang terus menumpuk dari pembunuhan, termasuk seluruh
kelompok, atau kelompok perempuan muda minus, pada zaman prasejarah.
Pada p 12 ia mencatat bahwa perang antara masing-masing individu dan dunia atas sumber daya
dimulai pada konsepsi, ketika mulai tumbuh dengan merampok ibunya makanan dan menekankan
tubuhnya, dan ketika sistemnya perkelahian kembali dengan konsekuensi yang sering fatal untuk
conceptus. Dia tidak mengatakan kepada kita bahwa perkiraan aborsi spontan berada di kisaran
hingga sekitar 30% dari semua konsepsi, sehingga sebanyak 80.000.000 tahun meninggal, paling
awal bahwa ibu bahkan tidak tahu dia hamil, dan mungkin periode nya agak terlambat. Ini adalah
bagian dari alam egenetika yang kita belum berhasil dalam mengalahkan, meskipun efek dysgenic
keseluruhan peradaban terus dan setiap hari approx. 300.000 yang lahir rata
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hanya sedikit kurang mental yang sehat secara fisik daripada approx. 100.000 yang mati, dengan
peningkatan bersih populasi dunia CA. 200.000 dan semakin besar ' tidak layak ' populasi untuk
menghancurkan bumi (sementara sebagian atau seluruhnya didukung oleh mereka ' Fit '
tetangga).
Pada P13 ia mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti bahwa OJ Simpson bersalah tapi aku akan
mengatakan bahwa terlepas dari sidang kita tahu dia, karena itu satu-satunya interpretasi yang
masuk akal dari fakta kasus, yang termasuk perilaku aneh nya. Juga, dalam pengadilan sipil
berikutnya, di mana pengacara pertahanan jutaan dolar tidak hadir untuk menumbangkan
keadilan, ia dengan cepat dihukum, yang menyebabkan lampiran asetnya, yang menyebabkan
keyakinan perampokan bersenjata dan pemenjaraan.
Dia mencatat pada P20 bahwa ada sekitar 100.000.000 pembunuhan yang dikenal di seluruh dunia
dalam 100 tahun terakhir, dengan mungkin sebanyak 300.000.000 jika semua tidak dilaporkan
disertakan. Saya tidak berpikir ia menghitung approx. 40.000.000 oleh Partai Komunis Cina (yang
tidak menghitung sekitar 60.000.000 yang kelaparan), atau puluhan juta oleh Stalin. Hal ini juga
harus diingat bahwa tingkat pembunuhan Amerika berkurang sekitar 75% karena sistem medis
kelas dunia yang menyimpan sebagian besar korban usaha. Saya akan menambahkan bahwa
Meksiko memiliki sekitar 5X tingkat pembunuhan Amerika Serikat dan Honduras sekitar 20X, dan
keturunan Anda pasti bisa berharap untuk tingkat kami bergerak ke arah itu karena pelukan fatal
Amerika Diversity. Ann Coulter di ' adios Amerika ' (2015) mencatat bahwa Hispanik telah
berkomitmen tentang 23.000 pembunuhan di sini dalam beberapa dekade terakhir. Untuk saat ini,
tidak ada yang akan dilakukan, dan kejahatan di sini akan mencapai tingkat di Meksiko sebagai
perbatasan terus membubarkan dan runtuhnya lingkungan dan mendekati kebangkrutan
membubarkan perekonomian. Di dalam Meksiko pada 2014 sendirian, 100 warga negara AS
diketahui telah dibunuh dan lebih dari 130 diculik dan lain-lain hanya menghilang, dan jika Anda
menambahkan orang asing lain dan Meksiko itu berjalan ke dalam ribuan. Lihat saya ' bunuh diri
oleh demokrasi ' 2nd Ed (2019) untuk rincian lebih lanjut.
Bahkan kecil bepergian sedikit negara seperti Honduras mengelola beberapa pembunuhan 10 dan
2 penculikan setahun warga negara AS. Dan ini adalah yang terbaik kali-itu semakin lebih buruk
sebagai ibu tanpa batasan dan penipisan sumber daya yang membawa runtuhnya semakin dekat.
Selain terus meningkat dalam kejahatan dari semua jenis kita akan melihat persentase kejahatan
dipecahkan drop ke tingkat yang sangat rendah dari dunia ketiga. Lebih banyak sumber daya yang
dikhususkan untuk solusi pembunuhan daripada kejahatan lainnya dan sekitar 65% diselesaikan di
Amerika Serikat, tetapi di Meksiko kurang dari 2% dipecahkan dan ketika Anda mendapatkan lebih
jauh dari Mexico City tingkat turun ke dekat nol. Juga mencatat bahwa tingkat di sini digunakan
untuk menjadi sekitar 80%, tetapi telah menurun secara paralel dengan peningkatan beragam.
Juga 65% adalah rerata tetapi jika Anda bisa mendapatkan Statistik saya yakin itu akan naik dengan
persentase Euro di kota dan drop sebagai persen dari beragam meningkat. Di Detroit (83% hitam)
hanya 30% yang dipecahkan. Jika Anda melacak yang merampas, perkosaan dan pembunuhan,
sudah jelas bahwa kehidupan hitam lebih penting lagi untuk Euro (orang keturunan Eropa)
daripada yang mereka lakukan untuk kulit hitam lainnya. Ini adalah pengamatan saya.
Sepanjang sejarah perempuan telah berada pada kerugian besar ketika datang untuk membunuh,
tetapi dengan ketersediaan siap senjata kami berharap ini berubah, tetapi pada P22 kita
menemukan bahwa sekitar 87% dari Amerika Serikat pembunuh adalah pria dan untuk
pembunuhan seks yang sama ini meningkat menjadi 95% dan
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tentang hal yang sama di seluruh dunia. Jelas sesuatu di jiwa laki mendorong kekerasan sebagai
rute ke kebugaran yang sebagian besar absen pada wanita. Juga relevan adalah bahwa
pembunuhan oleh kenalan lebih umum daripada orang asing.
Pada P37 ia mencatat bahwa dengan kemungkinan tinggi keyakinan (dan saya akan mengatakan
kemungkinan yang lebih tinggi korban yang dituju atau orang lain akan bersenjata), pembunuhan
sekarang menjadi strategi yang lebih mahal daripada sebelumnya, tapi saya pikir ini sepenuhnya
tergantung pada siapa Anda. Dalam sebagian besar Euro USA kota, atau di kalangan menengah
dan kelas atas orang, lebih dari 95% dari pembunuhan mungkin akan dipecahkan, tetapi di daerah
kelas yang lebih rendah mungkin 20% mungkin, dan untuk geng mendominasi daerah bahkan
kurang dari itu. Dan di negara dunia 3 kemungkinan keadilan bahkan lebih rendah, terutama ketika
dilakukan oleh anggota geng, sehingga merupakan strategi yang sangat layak, terutama jika
direncanakan di depan waktu.
Selanjutnya, ia berurusan dengan kekerasan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi kawin,
yang mereka telah jelas sepanjang evolusi kita, dan tetap begitu terutama di kalangan kelas bawah
dan di negara dunia ketiga. Dia mencatat sering pembunuhan istri atau kekasih oleh pria selama
atau setelah breakups. Dia komentar dalam menyampaikan pilihan pasangan dan perselingkuhan,
tapi ada diskusi minimal karena topik ini diperlakukan dengan sangat rinci dalam tulisan-nya yang
lain dan volume diedit. Sekarang dikenal bahwa perempuan cenderung memiliki urusan dengan
pria seksi bahwa mereka tidak akan memilih sebagai mitra permanen (anak seksi teori) dan untuk
kawin dengan mereka pada hari yang paling subur. Semua fenomena ini dilihat dari perspektif
evolusi (yaitu, apa yang akan keuntungan kebugaran telah sebelumnya).
Ada pilihan yang sangat kuat untuk perilaku yang mencegah seorang pria dari membesarkan anak
ayah oleh orang lain untuk alasan yang sama bahwa ' kelompok seleksi ' sangat dipilih terhadap
(Lihat esai saya pada kelompok pilihan ' altruisme, Yesus dan akhir dunia... '). Namun kehidupan
modern memberikan kesempatan yang cukup untuk urusan, dan penelitian genetik telah
menunjukkan bahwa persentase yang tinggi dari anak yang ayah oleh selain mitra yang diduga ibu
mereka, dengan persentase meningkat dari beberapa persen sampai sebanyak 30% sebagai salah
satu turun dari atas ke kelas yang lebih rendah di berbagai negara Barat modern pada berbagai
periode dan tidak diragukan lagi lebih tinggi dari itu di banyak negara dunia 3Rd . Dalam bukunya
perang sperma: The Science of Sex (2006) Robin Baker meringkas: ' angka aktual berkisar dari 1
persen di daerah status tinggi dari Amerika Serikat dan Swiss, untuk 5 untuk 6 persen untuk status
moderat laki di Amerika Serikat dan Inggris Raya, untuk 10 untuk 30 persen untuk status yang lebih
rendah pria di Amerika Serikat, Inggris dan Perancis '. Orang mungkin mengira bahwa dalam
masyarakat di mana baik pria maupun wanita sangat terkonsentrasi di kota dan memiliki ponsel,
persentase ini meningkat, terutama di dunia ketiga di mana penggunaan pengendalian kelahiran
dan aborsi adalah tidak menentu.
Dia menemukan bahwa kebanyakan pria dan wanita yang membunuh pasangan mereka masih
muda dan yang lebih muda pasangan mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan dibunuh.
Seperti semua perilaku, ini sulit untuk dijelaskan tanpa perspektif evolusi. Satu studi menemukan
pria dalam 40 ' s merupakan 23% dari pasangan pembunuh tetapi laki-laki di 50 ' s hanya 7,7%, dan
79% dari pasangan pembunuh perempuan adalah antara 16 dan 39. Itu masuk akal bahwa mereka
yang lebih muda, semakin besar potensi kebugaran
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kehilangan untuk laki-laki (penurunan reproduksi) dan sehingga lebih intens respon emosional.
Seperti yang dikatakan Buss: "dari Australia sampai Zimbabwe, semakin muda wanita itu, semakin
tinggi kemungkinan dia akan dibunuh sebagai akibat dari perselingkuhan seksual atau
meninggalkan hubungan romantis. Wanita dalam braket berusia 15 sampai 24 tahun berada pada
risiko terbesar. " Persentase yang tinggi tewas dalam waktu dua bulan pemisahan dan sebagian
besar di tahun pertama. Satu studi menemukan bahwa 88% dari mereka telah bertangkai sebelum
dibunuh. Dalam beberapa bab ada kutipan dari orang yang memberikan perasaan mereka tentang
pasangan setia mereka dan ini biasanya termasuk fantasi pembunuhan, yang lebih intens dan
berlangsung selama periode yang lebih lama untuk pria daripada untuk wanita.
Dia mencurahkan beberapa waktu untuk peningkatan risiko pelecehan dan pembunuhan dari
memiliki tiri dengan misalnya, risiko untuk seorang gadis perkosaan meningkat sekitar 10x jika
ayahnya adalah ayah tiri. Hal ini sekarang sangat diketahui bahwa dalam berbagai Mamalia, pria
baru yang bertemu seorang perempuan dengan muda akan mencoba untuk membunuh mereka.
Satu studi Amerika Serikat menemukan bahwa jika salah satu atau kedua orangtua pengganti, ini
menimbulkan kesempatan anak dibunuh di rumah antara 40 dan 100X (p174). Sebuah studi
Kanada menemukan tingkat kematian mengalahkan naik 27x jika salah satu orangtua dalam
perkawinan yang terdaftar adalah seorang tiri sementara itu naik lebih dari 200x jika pengganti
adalah hidup-di pacar. Tingkat pelecehan anak di Kanada naik 40X ketika ada stepparent.
Pada manusia, karena tanpa sumber daya adalah stimulus yang kuat bagi perempuan untuk
menghilangkan anak mereka yang ada untuk menarik pasangan baru. Sebuah studi Kanada
menemukan bahwa meskipun wanita lajang hanya 12% dari semua ibu, mereka berkomitmen
lebih dari 50% dari infanticides (p169). Karena wanita yang lebih muda kehilangan kebugaran
kurang dari kematian bayi daripada yang lebih tua, tidak mengherankan bahwa studi lintas budaya
menemukan bahwa remaja membunuh bayi mereka pada tingkat sekitar 30X bahwa perempuan
pada usia dua puluhan (p170).
Ia kemudian secara singkat mendiskusikan pembunuh berantai dan pemerbeberapa serial, yang
paling sukses sepanjang masa menjadi orang Mongol dari Genghis Khan, kromosom Y yang diwakili
di sekitar 8% dari semua orang di wilayah yang mereka kendalikan, atau beberapa 20.000.000
orang ( dan jumlah wanita yang sama ) atau sekitar setengah persen dari semua orang di bumi,
yang membuat mereka dengan mudah sesuai secara genetik dari semua orang yang pernah hidup
di zaman sejarah.
Meskipun volume ini agak kuno, ada beberapa buku populer baru-baru ini berurusan secara
khusus dengan psikologi pembunuhan dan itu adalah gambaran singkat yang tersedia untuk
beberapa dolar, jadi masih layak usaha. Itu tidak membuat upaya untuk menjadi komprehensif dan
agak dangkal di tempat, dengan pembaca diharapkan untuk mengisi kekosongan dari banyak buku
lain dan literatur yang luas tentang kekerasan. Untuk update lihat misalnya, Buss, The Handbook
evolusi psikologi 2nd Ed. V1 (2016) p 265, 266, 270 – 282, 388 – 389, 545 – 546, 547, 566 dan
Buss,
Psikologi evolusi 5th Ed. (2015) p 26, 96-97223, 293-4, 300, 309-312, 410 dan Shackelford dan
Hansen, evolusi kekerasan (2014) dia telah berada di antara para psikolog evolusioner atas selama
beberapa dekade dan mencakup berbagai perilaku dalam karya-karyanya, tapi di sini ia
berkonsentrasi hampir seluruhnya pada mekanisme psikologis yang menyebabkan orang individu
untuk membunuh dan fungsi evolusi mungkin mereka di EEA
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(Lingkungan evolusi adaptasi-i. e., dataran Afrika selama juta tahun terakhir atau lebih).
Mereka yang memiliki banyak waktu yang ingin sejarah rinci kekerasan pembunuhan dari
perspektif evolusi dapat berkonsultasi Steven Pinker's ' The Better malaikat alam kita-Mengapa
kekerasan telah menurun ' (2012) dan tinjauan saya itu dengan mudah tersedia di internet dan
dalam dua buku baru-baru ini saya. Secara singkat, Pinker mencatat bahwa pembunuhan telah
menurun secara mantap dan secara dramatis dengan faktor sekitar 30 sejak zaman kita sebagai
pemburu. Jadi, meskipun senjata sekarang membuatnya sangat mudah bagi siapa saja untuk
membunuh, pembunuhan jauh kurang umum. Pinker berpikir ini adalah karena berbagai
mekanisme sosial yang membawa keluar kami ' lebih baik malaikat ', tapi saya pikir itu karena
terutama untuk kelimpahan sementara sumber daya dari perkosaan tanpa ampun dari planet kita,
ditambah dengan kehadiran polisi meningkat, dengan komunikasi dan pengawasan dan sistem
hukum yang membuatnya jauh lebih mungkin untuk dihukum. Ini menjadi jelas setiap kali bahkan
ada singkat dan tidak adanya lokal polisi.
Lain juga mengambil pandangan bahwa kita memiliki ' sisi bagus ' yang secara genetik bawaan dan
mendukung perlakuan yang menguntungkan bahkan mereka yang tidak terkait erat dengan kami ('
kelompok seleksi '). Ini adalah bingung dan saya telah melakukan sebagian kecil untuk
meletakkannya untuk beristirahat dalam ' altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana Yayasan
Templeton membeli sebuah Profesor Harvard dan menyerang Evolution, rasionalitas dan
peradaban. Sebuah Tinjauan E.O. Wilson ' The sosial penaklukan bumi ' (2012) dan Nowak dan
Highfield ' Supercooperator ' (2012) '.
Mereka yang ingin yang komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari pandangan dua
sistem modern dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019 ), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019),
berbicara monyet: filsafat, psikologi, ilmu, agama dan politik di planet ditakdirkan 3 Ed (2019),
bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019), struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur logis
kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan
ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang
kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, Komputabilitas,
Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019),
dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 ke-5 Ed (2019).
Saya sekarang menyajikan ringkasan yang sangat singkat psikologi disengaja (struktur Logis
rasionalitas) yang dibahas secara ekstensif dalam banyak artikel dan buku lainnya. Kekerasan
impulsif akan melibatkan fungsi subkortikal otomatis dari sistem 1, namun terkadang dibahas di
depan waktu melalui sistem kortikal 2.
Sekitar satu juta tahun yang lalu primata berevolusi kemampuan untuk menggunakan otot
tenggorokan mereka untuk membuat serangkaian suara kompleks (yaitu, pidato) bahwa sekitar
100.000 tahun yang lalu telah berevolusi untuk menggambarkan peristiwa hadir (persepsi,
memori, tindakan refleksif dengan ucapan dasar yang dapat digambarkan sebagai permainan
bahasa utama (PLG ini) menggambarkan sistem 1-yaitu, cepat tidak sadar otomatis sistem satu,
benar-hanya keadaan mental dengan waktu yang tepat dan
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lokasi). Kami secara bertahap mengembangkan kemampuan lebih lanjut untuk mencakup
perpindahan dalam ruang dan waktu untuk menggambarkan kenangan, sikap dan potensi
peristiwa (masa lalu dan masa depan dan sering kontrafakta, bersyarat atau fiksi preferensi,
kecenderungan atau disposisi) dengan permainan bahasa sekunder (slg's) dari sistem dua-sadar
lambat benar atau false proposisional berpikir sikap, yang tidak memiliki waktu yang tepat dan
kemampuan dan bukan keadaan mental. Preferensi adalah intuisi, kecenderungan, aturan
ontologis otomatis, perilaku, kemampuan, modul kognitif, sifat kepribadian, template, Mesin
inferensi, kecenderungan, emosi, sikap proposisional, penilaian, kapasitas, hipotesis.
Emosi adalah tipe 2 Preferences (Wittgenstein RPP2 p148). "Saya percaya", "dia mencintai",
"mereka berpikir" adalah deskripsi dari kemungkinan tindakan publik biasanya mengungsi dalam
ruang-waktu. Orang pertama saya pernyataan tentang diriku adalah benar-saja (tidak termasuk
berbohong), sementara orang ketiga pernyataan tentang orang lain adalah benar atau salah (Lihat
saya review dari Johnston-' Wittgenstein: Rethinking batin ').
Sekarang bahwa kita memiliki awal yang wajar pada struktur Logis rasionalitas (psikologi deskriptif
dari pikiran Orde tinggi) ditata, kita dapat melihat tabel Intensionality yang hasil dari pekerjaan ini,
yang telah saya dibangun selama beberapa tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada lebih sederhana
satu dari Searle, yang pada gilirannya berutang banyak kepada Wittgenstein. Saya juga tergabung
dalam bentuk dimodifikasi tabel yang digunakan oleh para peneliti saat ini dalam psikologi proses
berpikir yang dibuktikan dalam 9 baris terakhir. Ini harus terbukti menarik untuk
membandingkannya dengan mereka dalam 3 Peter hacker volume baru-baru ini pada Human
Nature. Saya menawarkan tabel ini sebagai heuristik untuk menggambarkan perilaku yang saya
temukan lebih lengkap dan berguna daripada kerangka lain yang saya telah melihat dan bukan
sebagai analisis akhir atau lengkap, yang harus tiga dimensi dengan ratusan (setidaknya) dari
panah masuk ke banyak arah dengan banyak (mungkin semua) jalur antara S1 dan S2 menjadi dua
arah. Juga, perbedaan yang sangat antara S1 dan S2, kognisi dan bersedia, persepsi dan memori,
antara perasaan, mengetahui, percaya dan mengharapkan dll yang sewenang-wenang-yaitu,
seperti W menunjukkan, semua kata secara kontekstual sensitif dan paling memiliki beberapa
kegunaan yang sama sekali berbeda (makna atau COS).
INTENSIONALITY dapat dipandang sebagai kepribadian atau sebagai pembangunan Realita sosial
(judul Searle's terkenal buku) dan dari banyak sudut pandang lain juga.

Dimulai dengan karya perintis Ludwig Wittgenstein di tahun 1930-an (Blue and Brown Books) dan
dari 50-an sampai sekarang oleh para penerusnya Searle, Moyal-Sharrock, baca, Baker, hacker,
Stern, Horwich, winch, Finkelstein, Coliva dll, saya telah membuat tabel berikut sebagai heuristic
untuk memajukan studi ini. Baris menunjukkan berbagai aspek atau cara belajar dan kolom
menunjukkan proses yang tidak disengaja dan perilaku sukarela yang terdiri dari dua sistem (dual
proses) dari struktur Logis kesadaran
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(LSC), yang juga dapat dianggap sebagai struktur Logis rasionalitas (LSR), perilaku (LSB),
kepribadian (LSP), dari Mind (LSM), bahasa (LSL), realitas (LSOR), dari Intensionality (LSI)-istilah
klasik filosofis, psikologi deskriptif kesadaran (DPC), psikologi deskriptif pemikiran (DPT)-atau lebih
baik, bahasa deskriptif psikologi pemikiran (LDPT), istilah yang diperkenalkan di sini dan dalam
tulisan saya yang lain baru-baru ini.
Saya sarankan kita dapat menggambarkan perilaku lebih jelas dengan mengubah Searle's
"memaksakan kondisi kepuasan pada kondisi kepuasan" untuk "berhubungan keadaan mental ke
dunia dengan menggerakkan otot"-yaitu, berbicara, menulis dan melakukan, dan "pikiran ke dunia
yang cocok" dan "dunia ke arah pikiran cocok" dengan "penyebab berasal dalam pikiran" dan
"penyebab berasal di dunia" S1 hanyalah kausal ke atas (dunia pikiran) dan tidak puas (kurang
representasi atau informasi) sementara S2 memiliki konten dan secara downwardly kausal (pikiran
ke dunia). Saya telah mengadopsi terminologi saya dalam tabel ini.
Saya telah membuat penjelasan rinci dari tabel ini dalam tulisan saya yang lain.
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DARI ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA
Disposisi *

Emosi

Memori

Persepsi

Keinginan

PI * *

IA * * *

Tindakan/
Kata

Penyebab berasal dari
****

Dunia

Dunia

Dunia

Dunia

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Menghasilkan
Perubahan ke * * * * *

Tidak

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Tidak

Dunia

Dunia

Dunia

Kausally diri refleksif *
*****

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Hanya

Hanya

Hanya Benar

Ya

Ya

Ya

Ya

Benar

Benar

Benar atau Salah
(dapat diuji)

Kondisi publik
kepuasan
Menggambarkan
Sebuah keadaan
mental
Evolusi prioritas

Ya

Ya

Ya/tidak

Ya/tidak

Tidak

Ya/tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Ya

5

3

2

2

5

4

2, 3

1

Konten sukarela

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Inisiasi sukarela

Ya/tidak
2

Tidak
1

Ya
2/1

Tidak
1

Ya/tidak
2/1

Ya
2

Ya
1

Ya
2

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

DK

DS

DS

DS

DK

DK

DS

DS

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ekspresi tubuh

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Diri kontradiksi

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Membutuhkan
Kepribadian

Ya

Ya/tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Membutuhkan Bahasa

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Sistem kognitif
*******
Perubahan intensitas
Durasi yang tepat
Waktu dan tempat
(Disini dan Sekarang
atau Disana dan
Kemudian) ********
Kualitas khusus
Dilokalisasi dalam
tubuh
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DARI PENELITIAN KEPUTUSAN
Disposisi *

Emosi

Memori

Persepsi

Keinginan

PI * *

IA * * *

Tindakan/
Kata

Efek subliminal

Tidak

Ya/tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Asosiatif /
Berbasis Aturan
Konteks Tergantung/
Abstrak
Serial/Paralel

BA

A/BA

A

A

A/BA

BA

BA

BA

A

KT/A

KT

KT

KT/A

A

KT/A

KT/A

S

S/P

P

P

S/P

S

S

S

Heuristic
Analitik

A

H/A

H

H

H/A

A

A

A

Membutuhkan
Memori Aktif

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Umum Intelijen
Dependent

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya

Ya

Dihambat oleh
muatan kognitif

Ya

Ya/tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Terbatas atau
Dirangsang oleh
Eksitasi

T

D/T

D

D

T

T

T

T

Kondisi publik dari kepuasan S2 sering dirujuk oleh Searle dan lain-lain sebagai COS, representasi, atau
arti atau makna (atau COS2 sendiri), sedangkan hasil otomatis S1 ditetapkan sebagai presentasi oleh
orang lain (atau COS1 sendiri).
* Kecenderungan, Kemampuan, Preferensi, Representasi, tindakan yang mungkin dilakukan, dll.
** Niat Sebelumnya Searle
*** Niat Searle Beraksi
**** Arah Kesesuaian Searle
***** Arah Penyebab Searle
****** (Instansiate Keadaan Mental - Penyebab atau Memenuhi Diri Sendiri). Searle sebelumnya disebut
referensial diri kausal ini.
******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovich mendefinisikan sistem kognitif.
******** Di Sini dan Sekarang atau Di Sana dan Kemudian
Di sini dan sekarang atau ada dan kemudian

Hal ini menarik untuk membandingkan ini dengan berbagai tabel dan grafik di Peter hacker barubaru ini 3 jilid pada Human Nature. Kita harus selalu mengingat penemuan Wittgenstein bahwa
setelah kita menguraikan kemungkinan penggunaan
(makna, kebenaran, kondisi kepuasan) bahasa dalam konteks tertentu, kita telah kehabisan bunga,
dan upaya penjelasan (yaitu, filsafat) hanya mendapatkan kita lebih jauh dari kebenaran. Dia
menunjukkan kepada kita bahwa hanya ada satu masalah filosofis — penggunaan kalimat
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(permainan bahasa) dalam konteks yang tidak pantas, dan karenanya hanya satu solusi —
menunjukkan konteks yang benar.
Penjelasan rinci tentang tabel ini diberikan dalam tulisan saya yang lain.
Kita harus selalu ingat penemuan Wittgenstein bahwa setelah kami menggambarkan penggunaan
yang mungkin (makna, kebenaran, kondisi kepuasan) bahasa dalam konteks tertentu, kita telah
kehabisan bunga, dan upaya penjelasan (yaitu, filsafat) hanya mendapatkan kita lebih jauh dari
kebenaran. Sangat penting untuk dicatat bahwa tabel ini hanya konteks yang sangat
disederhanakan heuristic bebas dan setiap penggunaan kata harus diperiksa dalam konteks.
Pemeriksaan terbaik variasi konteks adalah di Peter hacker baru-baru ini 3 jilid pada Human
Nature, yang menyediakan berbagai tabel dan grafik yang harus dibandingkan dengan yang satu ini
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Tangan Mati Pemilihan Grup dan Fenomenologi Tinjauan
Individualitas dan Keterikatan oleh (Individuality and Entanglement)
by Herbert Gintis 357p (2017).
Abstrak
Sejak Gintis adalah ekonom senior dan saya telah membaca beberapa buku sebelumnya dengan
bunga, saya mengharapkan beberapa wawasan lebih ke dalam perilaku. Sayangnya, ia membuat
tangan mati seleksi kelompok dan fenomenologi ke dalam inti dari teori perilaku, dan ini sebagian
besar membatalkan pekerjaan. Lebih buruk lagi, karena ia menunjukkan penilaian buruk seperti di
sini, itu mempertanyakan semua pekerjaan sebelumnya. Upaya untuk membangkitkan kembali
kelompok seleksi oleh teman-temannya di Harvard, Nowak dan Wilson, beberapa tahun yang lalu
adalah salah satu skandal utama dalam biologi dalam dekade terakhir, dan aku telah menceritakan
kisah sedih dalam artikel ' altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana Yayasan Templeton
membeli Profesor Harvard dan menyerang Evolution, rasionalitas dan peradaban--sebuah review
dari E.O. Wilson ' The sosial penaklukan bumi ' (2012) dan Nowak dan Highfield ' Supercooperator '
(2012). Tidak seperti Nowak, Gintis tampaknya tidak termotivasi oleh agama fanatisme, tetapi oleh
keinginan yang kuat untuk menghasilkan alternatif untuk realitas suram sifat manusia, dibuat
mudah oleh (dekat Universal) kurangnya pemahaman tentang Biologi manusia dasar dan slateism
kosong dari perilaku ilmuwan, akademisi lain, dan masyarakat umum.
Gintis benar serangan (seperti yang telah berkali-kali sebelumnya) ekonom, sosiolog dan ilmuwan
perilaku lain karena tidak memiliki kerangka yang koheren untuk menggambarkan perilaku. Tentu
saja, kerangka yang diperlukan untuk memahami perilaku adalah evolusi satu. Sayangnya, ia gagal
untuk memberikan satu dirinya sendiri (menurut banyak kritikus dan saya setuju), dan upaya untuk
mengentalkan mayat busuk kelompok seleksi ke apa pun teori ekonomi dan psikologis ia telah
menghasilkan dalam dekade kerja, hanya membatalkan seluruh proyek.
Meskipun Gintis membuat upaya gagah berani untuk memahami dan menjelaskan genetika,
seperti Wilson dan Nowak, ia jauh dari seorang ahli, dan seperti mereka, matematika hanya
membutakan dia ke ketidakmungkinan biologis dan tentu saja ini adalah norma dalam ilmu
pengetahuan. Seperti yang terkenal Wittgenstein dicatat pada halaman pertama budaya dan nilai
"tidak ada denominasi agama di mana penyalahgunaan ekspresi metafisik telah bertanggung
jawab atas begitu banyak dosa seperti dalam matematika."
Itu selalu jelas bahwa gen yang menyebabkan perilaku yang menurunkan frekuensi sendiri tidak
bisa bertahan, tapi ini adalah inti dari gagasan pemilihan kelompok. Selain itu, telah terkenal dan
sering menunjukkan bahwa kelompok seleksi hanya mengurangi kebugaran inklusif (pilihan
kerabat), yang, seperti yang telah dicatat Dawkins, hanya anoth2er70name untuk evolusi oleh
seleksi alam. Seperti Wilson, Gintis telah bekerja di arena ini selama sekitar 50 tahun dan masih
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belum menggenggam itu, tapi setelah skandal pecah, aku butuh waktu hanya 3 hari untuk
menemukan, membaca dan memahami pekerjaan profesional yang paling relevan, seperti yang
dijelaskan dalam artikel saya. Adalah pikiran membingungkan untuk menyadari bahwa Gintis dan
Wilson tidak mampu untuk mencapai hal ini dalam hampir setengah abad.
Saya membahas kesalahan seleksi kelompok dan fenomenologi yang merupakan norma dalam
akademisi sebagai kasus khusus dari kegagalan Universal dekat untuk memahami sifat manusia
yang menghancurkan Amerika dan dunia.
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua sistem yang
modern melihat dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019), talking
Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan politik di planet 3 Ed ditakdirkan (2019),
bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019) , Struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur Logis
kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan
ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang
kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, komputasi,
Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019),
dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 (2019).

Sejak Gintis adalah ekonom senior dan saya telah membaca beberapa buku sebelumnya dengan
bunga, saya mengharapkan beberapa wawasan lebih ke dalam perilaku. Sayangnya, ia membuat
tangan mati seleksi kelompok dan fenomenologi ke dalam inti dari teori perilaku, dan ini sebagian
besar membatalkan pekerjaan. Lebih buruk lagi, karena ia menunjukkan penilaian buruk seperti di
sini, itu mempertanyakan semua pekerjaan sebelumnya. Upaya untuk membangkitkan kembali
kelompok seleksi oleh teman-temannya di Harvard, Nowak dan Wilson, beberapa tahun yang lalu
adalah salah satu skandal utama dalam biologi dalam dekade terakhir, dan saya telah
menceritakan kembali Kisah sedih dalam artikel ' altruisme, Yesus dan akhir dunia-bagaimana
Yayasan Templeton membeli Profesor Harvard dan menyerang Evolution, rasionalitas dan
peradaban--sebuah review dari E.O. Wilson ' The sosial penaklukan bumi ' (2012) dan Nowak dan
Highfield ' supercooperator ' (2012). Tidak seperti Nowak, Gintis tampaknya tidak termotivasi oleh
agama fanatisme, tetapi oleh keinginan yang kuat untuk menghasilkan alternatif untuk realitas
suram sifat manusia, dibuat mudah oleh (dekat Universal) kurangnya pemahaman tentang Biologi
manusia dasar dan slateism kosong dari perilaku ilmuwan, akademisi lain, dan masyarakat umum.
Gintis benar serangan (seperti yang telah berkali-kali sebelumnya) ekonom, sosiolog dan ilmuwan
perilaku lain karena tidak memiliki kerangka yang koheren untuk menggambarkan perilaku. Tentu
saja, kerangka yang diperlukan untuk memahami perilaku adalah evolusi satu. Sayangnya, ia gagal
untuk memberikan satu dirinya sendiri (menurut banyak kritikus dan saya setuju), dan upaya untuk
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graft yang busuk mayat kelompok seleksi ke apa pun teori ekonomi dan psikologis ia telah
menghasilkan dalam dekade kerja, hanya membatalkan seluruh proyek.
Meskipun Gintis membuat upaya gagah berani untuk memahami dan menjelaskan genetika,
seperti Wilson dan Nowak, ia jauh dari seorang ahli, dan seperti mereka, matematika hanya
membutakan dia ke ketidakmungkinan biologis dan tentu saja ini adalah norma dalam ilmu
pengetahuan. Seperti yang terkenal Wittgenstein dicatat pada halaman pertama budaya dan nilai
"tidak ada denominasi agama di mana penyalahgunaan ekspresi metafisik telah bertanggung
jawab atas begitu banyak dosa seperti dalam matematika."
Itu selalu jelas bahwa gen yang menyebabkan perilaku yang menurunkan frekuensi sendiri tidak
bisa bertahan, tapi ini adalah inti dari n 271 kelompok seleksi. Selain itu, telah terkenal dan sering
menunjukkan bahwa kelompok seleksi hanya mengurangi kebugaran inklusif (pilihan kerabat),
yang, seperti yang telah dicatat Dawkins, hanyalah nama lain untuk evolusi oleh seleksi alam.
Seperti Wilson, Gintis telah bekerja di arena ini selama sekitar 50 tahun dan masih belum
menggenggam itu, tapi setelah skandal Wilson pecah, itu membawa saya hanya 3 hari untuk
menemukan, membaca dan memahami pekerjaan profesional yang paling relevan, seperti yang
dijelaskan dalam artikel saya. Adalah pikiran membingungkan untuk menyadari bahwa Gintis dan
Wilson tidak mampu untuk mencapai hal ini dalam hampir setengah abad.
Dalam tahun setelah Nowak, Wilson, Tarnita kertas diterbitkan di alam, beberapa ahli genetika
populasi menceritakan bab dan ayat pada subjek, sekali lagi menunjukkan bahwa semua itu adalah
badai dalam cangkir teh. Hal ini paling disayangkan bahwa Gintis, seperti teman-temannya, gagal
untuk meminta seorang ahli biologi tentang hal ini dan menganggap sebagai sesat yang 140
beberapa ahli biologi yang terkenal yang menandatangani surat memprotes publikasi omong
kosong ini di alam. Saya merujuk mereka yang ingin rincian berdarah kertas saya, karena itu
adalah rekening terbaik dari huru-hara yang saya sadari. Untuk ringkasan rincian teknologi Lihat
Dawkins artikel ' turunnya Edward Wilson '
http://www.prospectmagazine.co.uk/Magazine/Edward- Wilson-sosial-penaklukan-bumi-evolusikesalahan-asal-spesies. Seperti Dawkins wrote ' untuk Wilson tidak mengakui bahwa ia berbicara
untuk dirinya sendiri terhadap mayoritas besar rekan-rekannya profesional adalah-itu menyakitkan
aku untuk mengatakan ini pahlawan seumur hidup-sebuah tindakan nakal arogansi '. Sayangnya,
Gintis telah mengasimilasi dirinya untuk perusahaan seperti itu.
Ada juga beberapa nice Dawkins YouTubes seperti https://wWW.
youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4.
Gintis juga gagal memberikan kerangka perilaku yang kurang dalam semua ilmu sosial. Salah satu
kebutuhan untuk memiliki struktur logis untuk rasionalitas, pemahaman tentang dua sistem
pemikiran (dual proses teori), dari perpecahan antara masalah-isu ilmiah fakta dan filosofis isu
bagaimana bahasa bekerja dalam konteks yang masalah, dan bagaimana untuk menghindari
reaksionisme dan ilmiah, tetapi ia, seperti hampir semua siswa perilaku, sebagian besar tidak tahu
apa-apa. Dia, seperti mereka, terpesona oleh model, teori, dan konsep, dan dorongan untuk
menjelaskan, sementara Wittgenstein menunjukkan kepada kita bahwa kita hanya perlu
menjelaskan, dan bahwa teori, konsep dll, hanya cara menggunakan bahasa (permainan bahasa)
yang memiliki nilai hanya sejauh yang mereka miliki
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tes yang jelas (pembuat kebenaran yang jelas, atau sebagai filsuf terkemuka John Searle suka
mengatakan, jelas kondisi kepuasan (COS)).
Mereka yang ingin yang komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari pandangan dua
sistem modern dapat berkonsultasi buku saya talking Monkeys 3rd Ed (2019), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019),
berbicara monyet: filsafat, psikologi, ilmu, agama dan politik di planet ditakdirkan 3 Ed (2019),
bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019), struktur Logis perilaku manusia (2019), struktur logis
kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi, agama, politik, dan
ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019), keterangan tentang
kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability, Randomness, Komputabilitas,
Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi, Psikologi dan politik agama (2019),
dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 ke-5 Ed (2019).
Setelah setengah abad dalam pelupaan, sifat kesadaran (intensionality, perilaku) sekarang menjadi
topik terpanas dalam ilmu perilaku dan filsafat. Dimulai dengan karya perintis Ludwig Wittgenstein
dari tahun 1930-an (Blue and Brown Books) ke 1951, dan dari 50-an sampai sekarang oleh para
penerusnya Searle, Moyal-Sharrock, baca, hacker, Stern, Horwich, winch, Finkelstein dll, saya telah
membuat tabel berikut sebagai heuristic untuk memajukan studi ini. Baris menunjukkan berbagai
aspek atau cara belajar dan kolom menunjukkan proses yang tidak disengaja dan perilaku sukarela
yang terdiri dari dua sistem (dual proses) dari struktur Logis kesadaran (LSC), yang juga dapat
dianggap sebagai struktur Logis rasionalitas (LSR-Searle), perilaku (LSB), dari kepribadian (LSP), dari
Mind (LSM), dari bahasa (LSL), realitas (LSOR), dari Intensionality (LSI)-istilah filosofis klasik , yang
deskriptif psikologi kesadaran (DPC), yang deskriptif psikologi pemikiran (DPT) 2-o7r2better,
bahasa yang deskriptif psikologi pemikiran (LDPT), istilah yang diperkenalkan di sini dan dalam
tulisan saya yang lain sangat baru-baru ini.
Ide untuk tabel ini berasal dari karya Wittgenstein, Meja yang jauh lebih sederhana oleh Searle,
dan berkorelasi dengan tabel dan grafik yang luas dalam tiga buku terbaru tentang Human Nature
oleh P.a. S hacker. 9 baris terakhir datang terutama dari penelitian keputusan oleh Johnathan St.
B.T. Evans dan kolega seperti yang direvisi oleh diriku sendiri.
Sistem 1 adalah Involuntary, refleksif atau otomatis "aturan" R1 sementara berpikir (kognisi) tidak
memiliki kesenjangan dan sukarela atau musyawarah "aturan" R2 dan bersedia (Volition) memiliki
3 kesenjangan (Lihat Searle).
Saya sarankan kita dapat menggambarkan perilaku lebih jelas dengan mengubah Searle's
"memaksakan kondisi kepuasan pada kondisi kepuasan" untuk "berhubungan keadaan mental ke
dunia dengan menggerakkan otot"-yaitu, berbicara, menulis dan melakukan, dan "pikiran ke dunia
yang cocok" dan "dunia ke pikiran arah cocok" dengan "penyebab berasal dalam pikiran" dan
"penyebab berasal di dunia" S1 hanya kausal upwardly (dunia pikiran) dan tidak puas (kurang
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representasi atau informasi) sementara S2 memiliki konten dan downwardly kausal (pikiran ke
dunia). Saya telah mengadopsi terminologi saya dalam tabel ini.
Saya telah membuat penjelasan rinci dari tabel ini dalam tulisan saya yang lai

35

DARI ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA
Disposisi *

Emosi

Memori

Persepsi

Keinginan PI * *

IA * * *

Tindakan/
Kata

Penyebab berasal
dari * * * *

Dunia

Dunia

Dunia

Dunia

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Menghasilkan
Perubahan ke * * *
**
Kausally diri refleksif
******

Tidak

Pikiran

Pikiran

Pikiran

Tidak

Dunia

Dunia

Dunia

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Benar atau Salah
(dapat diuji)

Ya

Hanya

Hanya

Hanya

Benar

Benar

Benar

Kondisi publik
kepuasan
Menggambarkan
Sebuah keadaan
mental
Evolusi prioritas

Ya

Ya/tidak

Ya/tidak

Tidak

Ya/tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Ya

5

4

2, 3

1

5

3

2

2

Konten sukarela

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Inisiasi sukarela

Ya/tidak
2

Tidak
1

Ya
2/1

Tidak
1

Ya/tidak
2/1

Ya
2

Ya
1

Ya
2

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

DK

DS

DS

DS

DK

DK

DS

DS

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ekspresi tubuh

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Diri kontradiksi

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Membutuhkan
Kepribadian

Ya

Ya/tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Membutuhkan
Bahasa

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Sistem kognitif
*******
Perubahan
intensitas
Durasi yang tepat
Waktu dan tempat
(Disini dan Sekarang
atau Disana dan
Kemudian)
********
Kualitas khusus
Dilokalisasi dalam
tubuh
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DARI PENELITIAN KEPUTUSAN
Disposisi *

Emosi

Memori

Persepsi

Keinginan PI * *

IA * * * Tindakan/
Kata

Efek subliminal

Tidak

Ya/tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/tidak

Asosiatif /
Berbasis Aturan
Konteks
Tergantung/
Abstrak
Serial/Paralel

BA

A/BA

A

A

A/BA

BA

BA

BA

A

KT/A

KT

KT

KT/A

A

KT/A

KT/A

S

S/P

P

P

S/P

S

S

S

Heuristic
Analitik

A

H/A

H

H

H/A

A

A

A

Membutuhkan
Memori Aktif

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Umum Intelijen
Dependent

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya/Tidak

Ya

Ya

Ya

Dihambat oleh
muatan kognitif

Ya

Ya/tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Terbatas atau
Dirangsang oleh
Eksitasi

T

D/T

D

D

T

T

T

T

Kondisi publik dari kepuasan S2 sering dirujuk oleh Searle dan lain-lain sebagai COS,
representasi, atau arti atau makna (atau COS2 sendiri), sedangkan hasil otomatis S1
ditetapkan sebagai presentasi oleh orang lain (atau COS1 sendiri).
* Kecenderungan, Kemampuan, Preferensi, Representasi, tindakan yang mungkin dilakukan,
dll.
** Niat Sebelumnya Searle
*** Niat Searle Beraksi
**** Arah Kesesuaian Searle
***** Arah Penyebab Searle
****** (Instansiate Keadaan Mental - Penyebab atau Memenuhi Diri Sendiri). Searle
sebelumnya disebut referensial diri kausal ini.
******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovich mendefinisikan sistem kognitif.
******** Di Sini dan Sekarang atau Di Sana dan Kemudian
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Arah Searle Kausasi
(Meninstasi keadaan mental--penyebab atau Fulfills itu sendiri). Searle
sebelumnya disebut ini
sendiri secara kausensial.
Tversky/Kahneman/Frederick/Evans/Stanovich didefinisikan sistem kognitif.
Di sini dan sekarang atau ada dan kemudian

Hal ini menarik untuk membandingkan ini dengan berbagai tabel dan grafik di Peter hacker barubaru ini 3 jilid pada Human Nature. Kita harus selalu ingat penemuan Wittgenstein bahwa setelah
kami menggambarkan penggunaan yang mungkin (makna, kebenaran, kondisi kepuasan) bahasa
dalam konteks tertentu, kita telah kehabisan bunga, dan upaya penjelasan (yaitu, filsafat) hanya
mendapatkan kita lebih jauh dari kebenaran. Dia menunjukkan kepada kita bahwa hanya ada satu
masalah filosofis — penggunaan kalimat (permainan bahasa) dalam konteks yang tidak pantas,
dan karenanya hanya satu solusi — menunjukkan konteks yang benar.
Gintis mulai membuat meragukan, tidak jelas atau benar aneh klaim di awal buku. Ini dimulai
pada halaman pertama dari ikhtisar dengan kutipan bermakna dari Einstein dan Ryle. Pada pxii
paragraf awal ' tema ketiga ' tentang pikiran terjerat perlu menulis ulang untuk menentukan
bahwa permainan bahasa adalah fungsi dari sistem 2 dan itulah bagaimana berpikir, percaya dll
bekerja (apa yang mereka), sementara keempat tema yang mencoba untuk menjelaskan perilaku
karena apa yang orang
' sadar percaya ' adalah benar. Artinya, dengan ' nonkonsekuensialisme ' dia mencoba untuk '
menjelaskan ' perilaku sebagai ' altruistik ' seleksi kelompok dimediasi oleh sistem linguistik sadar
2. Tetapi jika kita mengambil pandangan jangka panjang evolusi, itu jelas karena altruisme timbal
balik, berusaha untuk melayani kebugaran inklusif, yang dimediasi oleh operasi bawah sadar dari
sistem 1. Demikian juga, untuk tema kelima dan sisa dari Overview. Dia menyukai pilihan rasional
tetapi tidak tahu ini adalah permainan bahasa yang konteks yang tepat harus ditentukan, atau
bahwa kedua sistem 1 dan sistem 2 adalah ' rasional ' tetapi dengan cara yang cukup berbeda. Ini
adalah kesalahan klasik dari sebagian besar Deskripsi perilaku, yang Searle telah disebut The
fenomenologis Illusion, Pinker The Blank Slate dan Tooby dan Cosmides ' The Standard sosial
Science model ' dan saya telah dibahas secara ekstensif dalam ulasan saya yang lain dan artikel.
Selama seseorang tidak memahami bahwa sebagian besar perilaku kita adalah otomatis oleh
non-linguistik sistem 1, dan bahwa kita sadar linguistik System 2 adalah sebagian besar untuk
rasionalisasi kami kompulsif dan tidak sadar pilihan, tidak mungkin untuk memiliki lebih
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dari pandangan yang sangat dangkal perilaku, yaitu, salah satu yang hampir Universal tidak hanya
di kalangan akademisi tetapi politisi, pemilik miliarder perusahaan teknologi tinggi, bintang film
dan masyarakat umum. Akibatnya, konsekuensi mencapai jauh melampaui akademisi,
menghasilkan delusi kebijakan sosial yang membawa tentang runtuhnya tak terelakkan
peradaban industri. Lihat saya ' bunuh diri oleh demokrasi-sebuah obituari untuk Amerika dan
dunia '. Hal ini hati untuk melihat Amerika dan demokrasi Eropa membantu warga dunia ketiga
menghancurkan masa depan semua orang.
Pada pxiii seseorang dapat menggambarkan ' nonkonsekuensialis ' (yaitu, rupanya ' benar '
perilaku altruistik atau merusak diri sendiri) sebagai sebenarnya melakukan altruisme timbalbalik, melayani kebugaran inklusif karena gen berevolusi di EEA (lingkungan evolusi adaptasi-i. e.,
bahwa nenek moyang kita yang sangat jauh), yang merangsang sirkuit dopaminergik di
tegmentum ventral dan inti accumbens, dengan pelepasan dihasilkan dopamin yang membuat
kita merasa baik-mekanisme yang sama yang tampaknya terlibat dalam semua perilaku adiktif
dari penyalahgunaan narkoba untuk ibu sepak bola.
Dan lebih tidak koheren Babble seperti "dalam konteks lingkungan tersebut, ada manfaat
kebugaran untuk ' epigenetic transmisi ' seperti ' informasi ' mengenai ' keadaan saat ini ' dari '
lingkungan ', yaitu, transmisi melalui non-genetik ' saluran '. Ini disebut ' transmisi budaya '
"[kutipan menakut-nakuti saya]. Juga, bahwa ' budaya ' adalah ' langsung dikodekan ' di otak (P7),
yang katanya adalah prinsip utama dari budaya gen-coevolution, dan bahwa lembaga demokrasi
dan pemungutan suara yang altruistik dan tidak dapat dijelaskan dalam hal kepentingan diri (P1718). Alasan utama untuk pandangan yang aneh ini tidak begitu keluar sampai p186 ketika ia
akhirnya membuat jelas bahwa ia adalah kelompok selectionist. Karena tidak ada hal seperti
seleksi kelompok terpisah dari inklusif Kebugaran, itu tidak mengherankan bahwa ini hanyalah
account tidak koheren lain perilaku-yaitu, lebih atau kurang apa Tooby dan Cosmides terkenal
disebut standar ilmu sosial model atau Pinker ' The Blank Slate '.
Apa yang ia sebut ' gen altruistik ' pada p188 harus disebut ' gen kebugaran inklusif ' atau ' gen
seleksi kerabat '. Gintis juga banyak terkesan dengan ide dari coevolution gen-budaya, yang
hanya berarti bahwa budaya mungkin sendiri menjadi agen seleksi alam, tetapi ia gagal untuk
memahami bahwa hal ini hanya dapat terjadi dalam konteks seleksi alam (inklusif kebugaran).
Seperti hampir semua ilmuwan sosial (dan ilmuwan, filsuf dll), tidak pernah melintasi pikirannya
bahwa ' budaya ', ' coevolution ', ' simbolik ', ' ' epigenetic ', ' informasi ', ' representasi ' dll,
semua keluarga yang kompleks permainan bahasa, yang COS (kondisi kepuasan, tes untuk
kebenaran) yang indah sensitif terhadap konteks. Tanpa konteks tertentu, mereka tidak
bermaksud
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Apa pun. Jadi, dalam buku ini, seperti dalam sebagian besar literatur tentang perilaku, ada banyak
pembicaraan yang memiliki penampilan akal tanpa rasa (berarti atau jelas COS).
Klaimnya pada pxv, bahwa sebagian besar gen kita adalah hasil dari budaya, jelas tidak masuk
akal seperti misalnya, hal ini juga diketahui bahwa kita adalah sekitar 98% simpanse. Hanya jika ia
berarti yang berkaitan dengan bahasa dapat kita menerima kemungkinan bahwa beberapa gen
kita telah tunduk pada pilihan budaya dan bahkan ini hanya dimodifikasi yang sudah ada-yaitu,
beberapa pasangan dasar yang berubah dari ratusan ribu atau jutaan di setiap gen.
Dia banyak diambil dengan ' aktor rasional ' model perilaku ekonomi. tapi sekali lagi, tidak
menyadari bahwa automaticities S1 semua perilaku ' rasional ' dan pembahasan bahasa sadar S2
tidak dapat terjadi tanpa mereka. Seperti banyak, mungkin sebagian besar mahasiswa saat ini
perilaku, saya melihat semua kegiatan manusia sebagai hasil yang mudah dipahami dari kerja
egois genetika dalam konteks kontemporer di mana polisi pengawasan dan kelimpahan sumber
daya sementara, mendapat dengan memperrapakan bumi dan merampok keturunan kita sendiri,
mengarah ke ketenangan relatif sementara. Dalam hubungan ini, saya sarankan saya meninjau
buku terbaru Pinker-The transient penindasan yang terburuk setan alam kita-sebuah review dari
The Better malaikat dari alam kita '.
Banyak perilaku seperti altruisme benar, dan ada juga (yaitu, mereka akan menurunkan frekuensi
gen yang membawa mereka tentang-yaitu, menyebabkan kepunahan keturunan mereka sendiri),
tetapi titik yang Gintis rindu adalah bahwa ini adalah karena psikologi yang berkembang lama
dalam kelompok kecil di dataran Afrika di EEA dan masuk akal kemudian (yaitu , itu inklusif
Kebugaran, ketika semua orang dalam kelompok kami dari beberapa lusin untuk beberapa ratus
adalah kerabat dekat kami), dan jadi kita sering melanjutkan dengan perilaku ini meskipun
mereka tidak lagi masuk akal (yaitu, mereka melayani kepentingan yang tidak berhubungan atau
terkait jauh orang yang mengurangi kebugaran genetik kita dengan mengurangi frekuensi gen
yang memungkinkan). Ini menyumbang untuk mempromosikan gagasan bahwa banyak perilaku
yang ' benar altruistik ', daripada egois di asal (seperti dalam sekte. 3,2).
Dia bahkan Catatan ini dan menyebutnya ' didistribusikan effectivity ' (P60-63) di mana orang
berperilaku dalam pemilu besar seolah-olah mereka yang kecil, tapi ia gagal untuk melihat hal ini
bukan karena setiap gen untuk ' altruisme benar ' tetapi untuk gen timbal balik timbal balik
(inklusif kebugaran), yang tentu saja egois. Dengan demikian, orang berperilaku seolah-olah
tindakan mereka (misalnya, suara mereka) adalah konsekuensial, meskipun jelas bahwa mereka
tidak. Misalnya, orang dapat menemukan di internet bahwa kemungkinan setiap suara satu orang
memutuskan hasil dari pemilihan Presiden Amerika adalah dalam kisaran jutaan sampai puluhan
juta untuk satu. Dan tentu saja, hal yang sama berlaku dari kesempatan kita untuk memenangkan
lotre, namun psikologi EEA kita yang tidak berfungsi membuat lotere dan pemungutan suara
kegiatan yang sangat populer.
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Ia juga tampaknya tidak menyadari terminologi standar dan cara-cara menggambarkan perilaku
yang digunakan dalam psikologi evolusioner (EP). Misalnya, pada PG. 75 Deskripsi Arrow dari
norma perilaku sosial dijelaskan dalam istilah ekonomi daripada sebagai EP dari EEA berusaha
beroperasi di lingkungan saat ini, dan di bagian bawah halaman, orang bertindak bukan sebagai '
altruistik ' punishers (yaitu, sebagai ' kelompok selectionists ') tetapi sebagai hukuman kebugaran
inklusif. On p 78, untuk mengatakan bahwa subyek bertindak ' secara moral ' atau sesuai dengan
norma ' untuk kepentingan sendiri ', adalah lagi untuk merangkul kelompok
selectionist/fenomenologis ilusi, dan jelas itu adalah kelompok gen yang mencoba untuk
meningkatkan kebugaran inklusif mereka melalui mekanisme EP terkenal seperti penipu Deteksi
dan hukuman. Sekali lagi, pada p88, apa yang ia gambarkan sebagai lain-mengenai tindakan tidak
egois dapat dengan mudah digambarkan sebagai upaya diri mengenai timbal balik altruisme yang
tersesat dalam masyarakat yang besar.
Tentu saja, ia sering menggunakan jargon ekonomi standar seperti ' subjektif sebelum harus
ditafsirkan sebagai probabilitas bersyarat ', yang hanya berarti keyakinan dalam kemungkinan
hasil tertentu (P90-91), dan ' Common subjektif Priors ' (bersama keyakinan) P122. Banyak dari
buku dan perilaku keprihatinan apa yang sering disebut ' kita intensionality ' atau pembangunan
realitas sosial, tetapi ahli teori yang paling terkemuka di arena ini, John Searle, tidak dibahas,
terminologi standar sekarang seperti COS dan DIRA (keinginan independen alasan untuk
bertindak) tidak muncul, dia tidak dalam indeks, dan hanya salah satu dari banyak karya, dan
bahwa lebih dari 20 tahun, ditemukan dalam bibliografi.
Pada p97 dia komentar positif pada Bayesian memperbarui tanpa menyebutkan bahwa hal itu
terkenal karena kurangnya tes bermakna untuk sukses (yaitu, COS jelas), dan umumnya gagal
untuk membuat prediksi yang jelas, sehingga tidak peduli apa yang orang lakukan, dapat dibuat
untuk menggambarkan perilaku mereka setelah fakta.
Namun, masalah utama dengan bab 5 adalah bahwa ' rasional ' dan istilah lainnya adalah
permainan bahasa yang kompleks yang tidak memiliki arti selain dari konteks yang sangat
spesifik, yang biasanya kurang di sini. Tentu saja, seperti Wittgenstein menunjukkan kepada kita,
ini adalah masalah inti dari semua diskusi tentang perilaku dan Gintis memiliki sebagian besar
komunitas ilmu perilaku (atau setidaknya sebagian besar dari mereka lebih dari 40) sebagai
coconspirators. Demikian juga, di seluruh buku, seperti Bab 6, di mana ia membahas ' teori
kompleksitas ', ' sifat yang muncul ', ' makro dan tingkat mikro ', dan ' sistem dinamik nonlinear '
dan generasi ' model ' (yang dapat berarti hampir apa saja dan ' menggambarkan ' hampir apa
pun), tapi itu hanya prediksi yang penting (yaitu, COS jelas).
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Terlepas dari ilusi fenomenologis (yaitu, asumsi Universal dekat bahwa pertimbangan sadar kita
menggambarkan dan mengontrol perilaku-bertentangan dengan hampir semua penelitian dalam
psikologi sosial selama 40 tahun terakhir), ia juga saham reduksionis khayalan, bertanya-tanya
mengapa ilmu sosial tidak punya teori analitis inti dan belum bersatu. Hal ini tentu saja adalah
subjek yang sering di ilmu sosial dan filsafat dan alasannya adalah bahwa psikologi urutan yang
lebih tinggi berpikir tidak bisa digambarkan oleh penyebab, tetapi dengan alasan, dan satu tidak
dapat membuat psikologi menghilang ke dalam Fisiologi atau fisiologi menjadi biokimia atau fisika
dll. Mereka hanya berbeda dan sangat diperlukan tingkat Deskripsi. Searle menulis tentang hal itu
sering dan Wittgenstein terkenal menggambarkannya 80 tahun yang lalu di Blue Book.
"Keinginan kami untuk umum telah [sebagai satu] sumber... keasyikan kita dengan metode ilmu
pengetahuan. Maksudku metode mengurangi penjelasan fenomena alam untuk jumlah terkecil
yang mungkin hukum alam primitif; dan, dalam matematika, mempersatukan perlakuan topik
yang berbeda dengan menggunakan generalisasi. Filsuf terus melihat metode ilmu di depan mata
mereka, dan tak tertahankan tergoda untuk bertanya dan menjawab dalam cara ilmu tidak.
Kecenderungan ini adalah sumber nyata metafisika dan memimpin filsuf menjadi gelap gulita.
Saya ingin mengatakan di sini bahwa tidak pernah bisa pekerjaan kita untuk mengurangi apa pun
untuk apa pun, atau untuk menjelaskan apa-apa. Filosofi sebenarnya adalah "murni deskriptif."
Dia juga cukup keluar dari sentuhan dengan dunia kontemporer, berpikir bahwa orang akan
bersikap baik karena mereka telah diinternalisasi altruisme (yaitu, kelompok seleksi), dan dengan
realitas demografis, ketika ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk berada di bawah
kontrol, padahal sebenarnya prediksi untuk lain 4.000.000.000 oleh 2100 (p133), kekerasan
meningkat dan pandangan suram memang.
Dia melihat perlunya "mengukir ceruk akademik untuk sosiologi" (p148), tapi seluruh diskusi
adalah omong kosong khas (tidak jelas COS), dan semua yang benar-benar membutuhkan (atau
dapat memberikan) adalah deskripsi yang jelas dari permainan bahasa (pikiran di tempat kerja)
kita bermain dalam situasi sosial, dan bagaimana mereka menunjukkan bagaimana usaha kita
inklusif kebugaran kerja atau tersesat dalam konteks kontemporer. Berulang-ulang ia mendorong
fantasi yang "inheren perilaku etis" (yaitu, kelompok selfeksionis altruism) menjelaskan perilaku
sosial kita, mengabaikan fakta yang jelas bahwa itu karena kelimpahan sementara sumber daya,
polisi dan pengawasan, dan yang selalu ketika Anda mengambil ini pergi, kebuasan cepat muncul
(misalnya, p151). Sangat mudah untuk mempertahankan khayalan seperti itu ketika seseorang
hidup di dunia menara gading teori abstrak, lalai terhadap jutaan penipuan, perampokan,
pemerkosaan, serangan, pencurian dan pembunuhan yang terjadi setiap hari.
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Lagi, dan lagi, (misalnya, atas p170) ia mengabaikan penjelasan yang jelas untuk ' rasionalitas ',
yang merupakan seleksi alam-yaitu, inklusif kebugaran di EEA yang mengarah ke ESS (evolusioner
strategi stabil), atau setidaknya mereka lebih atau kurang stabil dalam kelompok kecil 100.000
sampai 3.000.000 tahun yang lalu.
Bab 9 tentang sosiologi genom pasti penuh dengan kesalahan dan tidak koherensi-misalnya, tidak
ada khusus ' gen altruistik ', bukan, Semua gen melayani kebugaran inklusif atau mereka
menghilang (p188). Masalahnya adalah bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar
mendapatkan egois genetika dan inklusif kebugaran di seberang adalah memiliki Gintis di sebuah
ruangan untuk sehari dengan Dawkins, Franks, Coyne dll, menjelaskan mengapa salah. Tapi
seperti biasa, kita harus memiliki tingkat tertentu pendidikan, kecerdasan, rasionalitas dan
kejujuran untuk bekerja, dan jika salah satu hanya sedikit pendek dalam beberapa kategori, itu
tidak akan berhasil. Hal yang sama tentu saja benar bagi banyak pemahaman manusia, dan
sehingga mayoritas tidak akan pernah mendapatkan apa pun yang sama sekali halus. Seperti
dengan Nowak, Wilson, Tarnita kertas, saya yakin bahwa Dawkins, Frank dan lain-lain akan
bersedia untuk pergi ke bab ini dan menjelaskan di mana ia pergi sesat.

Masalah utama adalah bahwa orang hanya tidak memahami konsep seleksi alam dengan inklusif
Kebugaran, atau bawah sadar motivasi, dan bahwa banyak memiliki ' religius ' motivasi untuk
menolak mereka. Ini termasuk tidak hanya masyarakat umum dan non-Sains akademisi, tetapi
persentase besar ahli biologi dan perilaku ilmuwan. Saya baru-baru datang di review yang indah
oleh Dawkins dari sebuah diskusi tentang ide gen egois oleh ahli biologi profesional tingkat atas,
di mana ia harus pergi atas pekerjaan mereka baris demi baris untuk menjelaskan bahwa mereka
hanya tidak memahami bagaimana semuanya bekerja. Tapi hanya sejumlah kecil orang seperti
dia bisa melakukan ini, dan lautan kebingungan yang luas, dan begitu delusi ini tentang sifat
manusia yang menghancurkan buku ini, dan menghancurkan Amerika dan dunia akan, sebagai
Ratu berkata kepada Alice dalam konteks yang sedikit berbeda, terus sampai mereka datang ke
akhir dan kemudian berhenti.
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Altruisme, Yesus, dan akhir dunia - bagaimana Templeton Foundation membeli jabatan
profesor Harvard dan menyerang evolusi, rasionalitas, dan peradaban. Ulasan dari E.O.
Wilson 'penaklukan sosial bumi' (The Social Conquest of Earth)(2012) dan Nowak dan
Highfield 'Supercooperators' (2012)
Abstrak
Pria semut terkenal E.O. Wilson selalu menjadi salah satu pahlawan saya-tidak hanya seorang ahli
biologi yang luar biasa, tetapi salah satu minoritas kecil dan menghilang dari intelektual yang
setidaknya berani untuk petunjuk pada kebenaran tentang sifat kita bahwa orang lain gagal untuk
memahami, atau sejauh yang mereka pegang, rajin menghindari untuk expedience politik.
Sayangnya, ia mengakhiri kariernya yang panjang dalam mode yang paling kejam sebagai pihak
yang bodoh dan sombong serangan terhadap ilmu pengetahuan yang memotivasi setidaknya
sebagian oleh semangat keagamaan dari rekan Harvard. Ini menunjukkan konsekuensi yang keji
ketika Universitas menerima uang dari kelompok agama, jurnal Sains begitu terpesona oleh nama
besar bahwa mereka menghindari review peer yang tepat, dan ketika ego diizinkan untuk keluar
dari kontrol. Hal ini membawa kita ke dalam sifat evolusi, dasar dari metodologi ilmiah,
bagaimana matematika berhubungan dengan ilmu pengetahuan, apa yang merupakan teori, dan
bahkan apa sikap untuk agama dan kemurahan hati yang sesuai karena kita tak terelakkan
pendekatan runtuhnya peradaban industri.
Mereka yang ingin komprehensif up to date kerangka perilaku manusia dari dua sistem yang
modern melihat dapat berkonsultasi buku saya berbicara monyet 3rd ed (2019), struktur Logis
filsafat, psikologi, pikiran dan bahasa di Ludwig Wittgenstein dan John Searle 2nd Ed (2019),
talking Monkeys: filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, agama dan politik di planet 3 Ed
ditakdirkan (2019), bunuh diri oleh demokrasi 4th Ed (2019) , Struktur Logis perilaku manusia
(2019), struktur Logis kesadaran (2019, memahami hubungan antara Sains, filsafat, psikologi,
agama, politik, dan ekonomi, psikologi sebagai filsafat, filsafat sebagai Psikologi (2019),
keterangan tentang kemustahilan, ketidaklengkapan, Paraconsistency, Undecidability,
Randomness, komputasi, Paradox, dan ketidakpastian (2019), keterangan tentang biologi,
Psikologi dan politik agama (2019), dan bunuh diri utopian Delusions di abad ke-21 (2019).
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Pria semut terkenal E.O. Wilson selalu menjadi salah satu pahlawan saya-tidak hanya seorang ahli
biologi yang luar biasa, tetapi salah satu minoritas kecil dan menghilang dari intelektual yang
setidaknya berani untuk petunjuk pada kebenaran tentang sifat kita bahwa orang lain gagal untuk
memahami, atau sejauh yang mereka pegang, rajin menghindari untuk expedience politik.
Sayangnya, ia mengakhiri kariernya yang panjang dalam mode yang paling kejam sebagai pihak
yang bodoh dan sombong serangan terhadap ilmu pengetahuan yang memotivasi setidaknya
sebagian oleh semangat keagamaan dari rekan Harvard. Ini menunjukkan konsekuensi yang keji
ketika Universitas menerima uang dari kelompok agama, jurnal Sains begitu terpesona oleh nama
besar bahwa mereka menghindari review peer yang tepat, dan ketika ego diizinkan untuk keluar
dari kontrol. Hal ini membawa kita ke dalam sifat evolusi, dasar dari metodologi ilmiah,
bagaimana matematika berhubungan dengan ilmu pengetahuan, apa yang merupakan teori, dan
bahkan apa sikap untuk agama dan kemurahan hati yang sesuai karena kita tak terelakkan
pendekatan runtuhnya peradaban industri.
Saya menemukan bagian dalam ' Conquest ' dengan komentar tajam yang biasa (meskipun tidak
ada yang baru atau menarik jika Anda telah membaca karya-karyanya yang lain dan pada biologi
pada umumnya) dalam prosa sering-berpanggung yang merupakan ciri khas, tapi cukup terkejut
bahwa inti dari buku ini adalah penolakan terhadap kebugaran inklusif (yang telah menjadi
andalan biologi evolusi selama lebih dari 50 tahun) dalam mendukung seleksi kelompok. Satu
mengasumsikan bahwa datang dari dia dan dengan artikel dia mengacu pada diterbitkan oleh
dirinya sendiri dan rekan matematika Harvard Nowak dalam jurnal besar ditinjau rekan seperti
alam, itu harus menjadi muka yang substansial, terlepas dari kenyataan bahwa saya tahu
pemilihan kelompok hampir secara universal ditolak sebagai memiliki peran utama dalam evolusi.
Saya telah membaca banyak ulasan di internet dan banyak memiliki komentar yang baik tapi yang
saya paling ingin melihat adalah bahwa oleh penulis Sains terkenal dan evolusi biologi Richard
Dawkins. Tidak seperti kebanyakan oleh para profesional, yang dalam jurnal hanya tersedia bagi
mereka yang memiliki akses ke Universitas, itu sudah tersedia di internet, meskipun rupanya, ia
memutuskan untuk tidak menerbitkannya dalam sebuah jurnal karena itu adalah hal yang sesuai.
Sayangnya, orang menemukan penolakan yang menghancurkan buku dan komentar yang paling
masam pada rekan ilmiah yang pernah saya lihat dari Dawkins-melebihi apa pun di banyak Bursa
dengan akhir dan unlamented demagog dan pseudoscientist Stephan Jay Gould. Meskipun Gould
terkenal karena serangan pribadinya pada kolega Harvard-nya Wilson, Dawkins mencatat bahwa
banyak dari ' penaklukan ' mengingatkan satu tidak nyaman Gould sering penyimpangan ke dalam
"hambar, unfocussed ekumenikalisme". Hal yang sama lebih atau kurang benar dari semua
tulisan populer Wilson termasuk bukunya yang paling terbaru ' arti dari manusia Existence'-laintak tahu malu-promosi diri dari gagasan-pemikiran yang mendiskengkan di inklusif Kebugaran
(IF).
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Dawkins menunjukkan bahwa kertas 2010 terkenal oleh Nowak, Tarnita dan Wilson di alam
hampir secara universal ditolak oleh lebih dari 140 ahli biologi yang menandatangani surat dan
bahwa tidak ada satu kata tentang hal ini dalam buku Wilson. Juga tidak mereka mengoreksi hal
ini dalam 4 tahun berikutnya artikel, ceramah dan beberapa buku. Tidak ada pilihan lain selain
untuk setuju dengan Dawkin komentar trenchant "untuk Wilson tidak mengakui bahwa ia
berbicara untuk dirinya sendiri terhadap mayoritas besar rekan profesionalnya--itu menyakitkan
saya untuk mengatakan ini pahlawan seumur hidup-tindakan nakal arogansi." Dalam pandangan
Nowak perilaku berikutnya seseorang harus termasuk dia juga. Aku merasa seperti salah satu
orang tercengang melihat di TV yang diwawancarai setelah pria yang baik sebelah, yang telah
menjaga anak semua orang selama 30 tahun, adalah terkena sebagai pembunuh berantai.
Dawkins juga menunjukkan (seperti yang telah ia dan lain-lain telah dilakukan selama bertahuntahun) yang inklusif kebugaran ini adalah oleh (yaitu, secara logis mengikuti dari) Neo-Darwinism
dan tidak dapat ditolak tanpa menolak evolusi itu sendiri. Wilson lagi mengingatkan kita pada
Gould, yang mencela kreasionis dari satu sisi mulutnya sambil memberi mereka kenyamanan
dengan memundikan ultraliberal tak berujung Marxis-diwarnai omong kosong tentang
spandadang, diselewakannya keseimbangan dan psikologi evolusi dari yang lain. Keanehan dan
matematika opacity (untuk sebagian besar dari kita) dari matematika kelompok atau seleksi
bertingkat hanya apa yang berpikiran lembut ingin memungkinkan mereka untuk melarikan diri
berpikir rasional dalam Rants antiilmiah tanpa henti, dan (dalam akademisi) salad kata
postmodernist.
Lebih buruk lagi, Wilson's ' Conquest ' adalah buruk dipikirkan dan ceroboh ditulis berantakan
penuh nonsequiturs, samar Ramblings, kebingungan dan tidak koherensi. Sebuah review yang
baik bahwa rincian beberapa ini adalah bahwa oleh mahasiswa pascasarjana Gerry Carter yang
dapat Anda temukan di internet. Wilson juga tidak berhubungan dengan pemahaman kita saat ini
psikologi evolusioner (EP) (Lihat misalnya, yang terakhir 300 halaman dari Pinker's ' The Better
Angels dari alam kita '). Jika Anda ingin panjang buku yang serius account evolusi sosial dan
beberapa EP yang relevan dari seorang ahli Lihat ' Prinsip evolusi sosial ' oleh Andrew F.G. Bourke,
atau yang tidak begitu serius dan diakui cacat dan akun bertele-tele tetapi harus dibaca tetap
oleh Robert Trivers-yang Folly dari Mop: The Logic of Deceit dan penipuan diri dalam kehidupan
manusia ' dan lebih tua tapi masih saat ini dan menembus karya seperti ' evolusi kerjasama ' :
Edisi revisi oleh Robert Axelrod dan ' biologi sistem moral ' oleh Richard Alexander.
Setelah membaca buku ini dan ulasan, aku menggali ke dalam beberapa artikel ilmiah yang
menanggapi Nowak dan Wilson dan untuk Van Veelen kritik dari persamaan harga atas mana
mereka sangat bergantung. Ulasan mencatat bahwa selalu jelas bahwa matematika dari
kelompok atau pilihan bertingkat mengurangi ke yang inklusif Kebugaran (pilihan kerabat) dan
bahwa
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itu tidak logis mungkin untuk memilih untuk perilaku yang tidak menguntungkan gen yang unik
untuk aktor dan kerabat langsung. Terus terang, perilaku ' altruistik ' selalu egois pada akhirnya
dalam arti bahwa hal itu meningkatkan kelangsungan hidup gen dalam altruis. Ini bagi saya
adalah jelas dari kehidupan sehari-hari dan setiap ilmuwan yang mengklaim sebaliknya telah jelas
kehilangan jalan mereka. Ya, hal itu terjadi dalam keanehan kehidupan modern (yaitu, jadi tidak
seperti zaman batu masyarakat di mana kita berevolusi) bahwa seseorang kadang melihat
seseorang memberikan kehidupan mereka untuk melindungi orang yang tidak terkait, tetapi jelas,
mereka tidak akan melakukannya lagi dan (asalkan dilakukan sebelum mereka meniru)
kecenderungan apapun untuk melakukannya tidak akan diwariskan baik. Bahkan jika mereka
sudah direplikasi mereka akan rata-rata meninggalkan keturunan lebih sedikit daripada jika
mereka menahan. Hal ini menjamin bahwa setiap kecenderungan genetik untuk ' altruisme benar
'-yaitu, perilaku yang menurunkan satu gen dalam populasi-akan dipilih terhadap dan tidak lebih
dari logika ini sangat mendasar diperlukan untuk memahami evolusi oleh seleksi alam, pemilihan
kerabat dan inklusif kebugaran-semua keperakan matematika hanya melayani untuk quantitate
hal dan untuk memperjelas pengaturan hidup aneh di beberapa kerabat kita (misalnya , semut,
rayap dan mol tikus).
Fokus utama dari kelompok selectionist ' s (' groupies ') serangan adalah diperpanjang harga
persamaan terkenal yang telah digunakan untuk model inklusif Kebugaran, diterbitkan oleh harga
sekitar 40 tahun yang lalu. Makalah terbaik membongkar serangan ini bahwa saya telah
menemukan adalah mereka dari Frank dan Bourke dan aku akan mulai dengan beberapa kutipan
dari Frank ' alam seleksi. IV. persamaan harga ' J. EVOL. BIOL. 25 (2012) 1002 – 1019.
"Para kritikus membingungkan peran yang berbeda dari teori abstrak Umum dan model dinamik
beton untuk kasus tertentu. Kekuatan yang bertahan dari persamaan harga muncul dari
penemuan selalu penting dalam seleksi alam. Sebagai contoh, teori pemilihan Kin
mengungkapkan masalah biologis dalam hal koefisien relatisnya. Keterkaitan ini mengukur
hubungan antara mitra sosial. Ukuran yang tepat dari keterkaitan mengidentifikasi skenario
biologis yang berbeda dengan hasil evolusi yang sama (invarian). Invance Relations memberikan
wawasan terdalam pemikiran ilmiah... Pada dasarnya, Semua diskusi modern dari seleksi
bertingkat dan seleksi kelompok berasal dari Price (1972a), seperti yang dikembangkan oleh
Hamilton (1975). Harga dan Hamilton mencatat bahwa persamaan harga dapat diperluas secara
rekursif untuk mewakili tingkat bersarang analisis, misalnya individu yang tinggal dalam
kelompok... Semua wawasan konseptual modern tentang pemilihan kelompok berasal dari
ekspansi rekursif Price ekspresi abstrak seleksi... Sebuah kritik dari aplikasi ini persamaan harga
adalah kritik terhadap pendekatan sentral kuantitatif evolusi
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Genetika. Kritik seperti itu mungkin berlaku untuk aplikasi tertentu, tetapi mereka harus
dievaluasi dalam konteks yang lebih luas dari teori Genetika kuantitatif... [dan dalam kutipan dari
harga... ' Gen perubahan frekuensi adalah peristiwa dasar dalam evolusi biologis. Persamaan
berikut... yang memberikan perubahan frekuensi di bawah pemilihan dari satu generasi ke yang
berikutnya untuk satu gen atau untuk setiap fungsi linier dari sejumlah gen pada sejumlah loci,
berlaku untuk setiap jenis dominasi atau epistasis, untuk reproduksi seksual atau aseksual, untuk
perkawinan acak atau tidak acak, untuk diploid, haploid atau spesies polyploid, dan bahkan untuk
spesies imajiner dengan lebih dari dua jenis kelamin '...] ... Path (kontekstual) analisis berikut
sebagai perpanjangan alami dari persamaan harga, di mana satu membuat model spesifik
kebugaran diungkapkan oleh regresi. Tidak masuk akal untuk mendiskusikan persamaan harga
dan analisis jalur sebagai alternatif... Kritik dari persamaan harga jarang membedakan biaya dan
manfaat dari asumsi tertentu dalam kaitannya dengan tujuan tertentu. Saya menggunakan seri
baru-baru ini Van Veelen makalah sebagai proxy bagi mereka kritik. Seri itu mengulangi beberapa
kesalahpahaman umum dan menambahkan beberapa yang baru.
Nowak baru-baru ini mengulangi kritik Van Veelen sebagai dasar untuk komentarnya tentang
persamaan harga (Van Veelen, 2005; Nowak et al., 2010; Van Veelen et al., 2010; Nowak &
Highfield, 2011; Van Veelen, 2011; Van Veelen et al., 2012... Ini kutipan dari Van Veelen et al.
(2012) menunjukkan pendekatan yang menarik untuk beasiswa. Mereka pertama mengutip Frank
sebagai menyatakan bahwa insufisiensi dinamis adalah kelemahan dari persamaan harga. Mereka
kemudian tidak setuju dengan sudut pandang dan hadir sebagai interpretasi mereka sendiri
argumen yang hampir identik dalam konsep dan ungkapan pernyataan saya sendiri dalam kertas
yang sangat bahwa mereka dikutip sebagai landasan untuk ketidaksetujuan mereka... Bentuk
rekursif dari persamaan harga penuh memberikan fondasi untuk semua studi modern seleksi
kelompok dan analisis bertingkat. The Price persamaan membantu dalam menemukan berbagai
koneksi, meskipun ada banyak cara lain di mana untuk memperoleh hubungan yang sama... Kin
teori seleksi berasal banyak dari kekuatannya dengan mengidentifikasi jumlah informasi yang
invarian cukup untuk menyatukan berbagai macam proses tampaknya berbeda (Frank, 1998, Bab
6). Interpretasi pilihan kerabat sebagai invansi informasi belum sepenuhnya dikembangkan dan
tetap menjadi masalah yang terbuka. Invansi menyediakan landasan pemahaman ilmiah: ' hanya
sedikit overmenyatakan kasus untuk mengatakan bahwa fisika adalah studi simetri ' (Anderson,
1972). Invance dan simetri bererti hal yang sama (Weyl, 1983). Feynman (1967) menekankan
bahwa invansi adalah karakter hukum jasmani. Pola probabilitas yang sering diamati dapat
disatukan dengan penelaahan terhadap invansi dan hubungannya dengan pengukuran (Frank &
Smith, 2010, 2011). Telah ada sedikit usaha dalam biologi untuk mengejar pemahaman serupa
tentang invansi dan pengukuran (Frank, 2011; Houle et al., 2011).
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Saya berharap hal ini menjadi jelas mengapa saya memilih judul yang saya lakukan untuk artikel
ini. Untuk menyerang persamaan harga dan kebugaran inklusif adalah untuk menyerang tidak
hanya kuantitatif genetika dan evolusi oleh seleksi alam, tetapi konsep yang digunakan secara
universal covariance, invance dan simetri, yang dasar untuk ilmu pengetahuan dan rasionalitas.
Selanjutnya, jelas menyuarakan motivasi keagamaan Nowak mengundang kita untuk
mempertimbangkan sejauh mana kebajikan Kristen seperti yang benar (secara genetik secara
permanen berkurang diri sendiri) altruisme dan persaudaraan manusia (wanita, anak, anjing dll)
dapat menjadi bagian dari program yang rasional untuk bertahan hidup dalam waktu dekat. Saya
ambil adalah bahwa altruisme benar adalah sebuah kemewahan bagi mereka yang tidak
keberatan menjadi mati evolusi berakhir dan bahwa bahkan di dalamnya ' membuat percaya '
inklusif kebugaran versi, satu akan sulit ditekan untuk menemukannya ketika serigala berada di
pintu (yaitu, kemungkinan skenario Universal untuk 11.000.000.000 di abad berikutnya).
Ada lebih banyak di permata ini, yang masuk ke dalam detail logis dan matematis yang indah (dan
juga banyak makalah lainnya-Anda bisa mendapatkan semua 7 dalam seri ini dalam satu PDF) tapi
ini akan memberikan rasa. Episode lucu lain keprihatinan tautologi dalam matematika. Frank lagi:
' Nowak & Highfield (2011) dan Van Veelen et al. (2012) percaya argumen mereka menunjukkan
bahwa persamaan harga benar dalam arti sepele yang sama, dan mereka menyebut bahwa jenis
sepele kebenaran matematika tautology. Menariknya, majalah, artikel online dan literatur ilmiah
telah selama beberapa tahun telah menggunakan ungkapan matematika tautologi untuk
persamaan harga, meskipun Nowak & Highfield (2011) dan Van veelen et al. (2012) tidak
memberikan kutipan pada literatur sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, Deskripsi pertama dari
persamaan harga sebagai tautologi matematika adalah dalam studi Frank (1995).
Tidak seperti Frank, Lamm dan lain-lain, para ' groupies ' tidak menunjukkan pemahaman tentang
filosofi ilmu pengetahuan (psikologi deskriptif dari urutan yang lebih tinggi berpikir, seperti yang
saya suka menyebutnya) dalam buku baru-baru ini dan artikel, atau dalam salah satu dari
berbagai buku dan artikel populer Wilson selama setengah abad terakhir, jadi saya tidak akan
mengharapkan mereka untuk telah mempelajari Wittgenstein (yang paling menembus filsuf
matematika) yang terkenal berkomentar bahwa dalam matematika ' semuanya adalah sintaks ,
tidak ada semantik '. Wittgenstein memaparkan kesalahpahaman yang hampir Universal tentang
peran matematika dalam ilmu pengetahuan. Semua matematika (dan logika) adalah sebuah
tautologi yang tidak memiliki arti atau penggunaan sampai terhubung ke hidup kita dengan kata.
Setiap persamaan adalah sebuah tautologi sampai angka dan kata dan sistem Konvensi kita sebut
psikologi evolusioner digunakan. Amazingly Lamm dalam artikel bagus baru-baru ini ' A lembut
pengantar persamaan harga ' (2011) Catatan ini:
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"Persamaan harga berkaitan dengan proses seleksi. Memang, kita dapat menentukan seleksi
menggunakannya. Ia mengatakan apa-apa secara khusus tentang evolusi biologis atau genetik,
dan tidak terikat pada skenario biologis tertentu. Ini memberikan kekuatan besar, tetapi juga
berarti bahwa sangat mungkin untuk menerapkannya secara tidak benar ke dunia nyata. Hal ini
membawa kita pada pengamatan kedua dan terakhir. Persamaan harga adalah analitik [True by
Definition atau tautologous]. Ini bukan proposisi sintetis [masalah empiris untuk kebenaran atau
kepalsuan]. Kami berasal itu didasarkan pada definisi langsung, dan Universal prinsip matematika.
Persamaan hanya menyediakan cara yang berguna untuk menafsirkan makna dari definisi
langsung yang kita mulai dari. Namun hal ini tidak terjadi setelah Anda memasukkan persamaan
ke dalam kata, sehingga menafsirkan hubungan matematis. Jika Anda hanya berkata: _I define '
Selection ' untuk menjadi kovarians bla bla bla, Anda mungkin aman. Jika Anda berkata: _The
kovarians bla bla bla adalah pilihan, Anda membuat klaim dengan konten empiris. Lebih
mendasar, keyakinan bahwa aturan probabilitas teori dan statistik, atau manipulasi matematika
lainnya, menggambarkan dunia yang sebenarnya adalah sintetis. "
Dalam hal ini, juga dianjurkan adalah Helantera dan Uller's ' The Price persamaan dan
diperpanjang warisan ' Philos Theor Biol (2010) 2: e101.
"Di sini kita menggunakan persamaan harga sebagai titik awal untuk diskusi tentang perbedaan
antara empat kategori yang baru-baru ini diusulkan sistem warisan; genetik, epigenetik, perilaku
dan simbolis. Secara khusus, kami alamat bagaimana komponen dari persamaan harga mencakup
sistem yang berbeda non-genetik warisan dalam upaya untuk memperjelas bagaimana sistem
yang berbeda secara konseptual terkait. Kami menyimpulkan bahwa empat kelas sistem
pewarisan tidak membentuk kelompok yang berbeda sehubungan dengan efek mereka pada
tingkat dan arah perubahan fenotipik dari satu generasi ke yang berikutnya dalam ketiadaan atau
kehadiran seleksi. Sebaliknya, analisis kami menunjukkan bahwa sistem warisan yang berbeda
dapat berbagi fitur yang secara konseptual sangat mirip, tetapi bahwa implikasi mereka untuk
evolusi adaptif tetap berbeda secara substansial sebagai hasil dari perbedaan dalam kemampuan
mereka untuk beberapa pilihan dan warisan.
Jadi, harus jelas bahwa tidak ada hal seperti sidestepping persamaan harga dan bahwa seperti
persamaan, ia memiliki aplikasi tak terbatas jika satu hanya menghubungkannya ke dunia dengan
kata yang cocok.
Seperti Andy Gardner memasukkannya ke dalam artikelnya tentang harga (Current Biology 18 # 5
R198) (juga melihat
' Adaptasi dan inklusif kebugaran ' Current biologi 23, R577-R584, Juli 8, 2013)
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"Ide seperti itu agak bingung sampai harga, dan kemudian Hamilton, menunjukkan bahwa
persamaan harga dapat diperluas untuk mencakup beberapa tingkat seleksi bertindak secara
simultan (kotak 2). Hal ini memungkinkan seleksi pada berbagai tingkatan untuk secara eksplisit
didefinisikan dan dipisahkan, dan menyediakan dasar formal dari teori seleksi kelompok. Penting,
hal ini memungkinkan kuantifikasi pasukan terpisah dan menghasilkan prediksi yang tepat untuk
ketika perilaku kelompok-menguntungkan akan disukai. Ternyata prediksi ini selalu konsisten
dengan aturan Hamilton, rb-c > 0.
Lebih jauh lagi, karena seleksi kerabat dan teori seleksi kelompok keduanya didasarkan pada
persamaan harga yang sama, mudah untuk menunjukkan bahwa kedua pendekatan secara
matematis persis setara, dan hanya alternatif cara untuk mengukir Total seleksi yang beroperasi
pada karakter sosial. Terlepas dari pendekatan yang diambil, organisme individu diharapkan
untuk memaksimalkan kebugaran inklusif mereka-meskipun hasil ini mengikuti lebih mudah dari
analisis pemilihan Kin, karena membuat elemen kunci dari keterkaitan lebih eksplisit. "
Akibatnya, untuk memiliki ' groupies ' menyerang persamaan harga aneh. Dan di sini adalah
ringkasan Bourke terbaru dari kebugaran inklusif vs ' groupism ': (haplodiploid dan eusocial
mengacu pada serangga sosial yang memberikan beberapa tes terbaik).
"Kritik terbaru telah mempertanyakan validitas teori terkemuka untuk menjelaskan evolusi sosial
dan eusociality, yaitu inklusif Kebugaran (pilihan kerabat) teori. Saya meninjau literatur terbaru
dan masa lalu untuk berpendapat bahwa kritik ini tidak berhasil. Teori kebugaran inklusif telah
menambahkan wawasan mendasar untuk teori seleksi alam. Ini adalah kesadaran bahwa seleksi
pada gen untuk perilaku sosial tergantung pada efek pada rekan-pembawa, penjelasan perilaku
sosial yang tidak serupa sebagai altruisme dan keegoisan menggunakan parameter yang
mendasari yang sama, dan penjelasan dalam kelompok konflik dalam hal non-bertepatan inklusif
kebugaran Optima. Teori alternatif yang diusulkan untuk evolusi eusocial mengasumsikan secara
keliru bahwa kepentingan pekerja adalah bawahan dari Ratu, tidak mengandung unsur baru dan
gagal untuk membuat prediksi baru. Hipotesis haplodiploidy belum diuji dengan teliti dan
keterkaitan positif dalam masyarakat eusocial diploid mendukung teori kebugaran inklusif. Teori
telah membuat unik, keliru prediksi yang telah dikonfirmasi, dan bukti dasar yang luas dan kuat.
Oleh karena itu, inklusif teori kebugaran layak untuk menjaga posisinya sebagai teori terkemuka
evolusi sosial. "
Namun inklusif Kebugaran (terutama melalui persamaan harga diperpanjang) menjelaskan lebih
dari masyarakat semut, itu menjelaskan bagaimana organisme multiseluler muncul menjadi ada.
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"Wawasan ketiga teori kebugaran inklusif adalah demonstrasi bahwa konflik antara anggota
masyarakat berpotensi hadir jika mereka tidak seimbang terkait dengan keturunan kelompok,
karena keterkaitan diferensial mengarah ke yang tidak sama kebugaran termasuk Optima. Dari
sini telah bermunculan pemahaman tentang berbagai konflik yang dipilih oleh kerabat, termasuk
konflik dalam keluarga dan masyarakat eusocial dan konflik intragenom yang mengikuti logika
dasar yang sama. Konsekuensi dari wawasan ini adalah bahwa masyarakat stabil sejauh bahwa
kebugaran inklusif Optima anggota mereka bertepatan. Hal ini pada gilirannya memberikan
alasan untuk seluruh ' transisi utama ' pandangan evolusi, dimana asal-usul jenis novel kelompok
dalam sejarah kehidupan (misalnya genom dalam sel, organisme multiseluler dan masyarakat
eusocial) dapat dijelaskan sebagai hasil dari mereka yang sebelumnya independen unit konstituen
mencapai suatu kebetulan inklusif kebugaran Optima melalui pengelompokan. Dari sudut
pandang ini, organisme multiseluler adalah masyarakat eusocial sel di mana anggota masyarakat
kebetulan secara fisik terjebak bersama-sama; lem yang lebih mendasar, bagaimanapun, adalah
keterkaitan klonal bahwa (mutasi Barring) memberikan setiap sel somatik dalam organisme
kepentingan umum dalam mempromosikan produksi gametes... Nowak et al. berpendapat bahwa
perspektif mereka mengasumsikan ' pendekatan gen-berpusat ' yang ' membuat teori kebugaran
inklusif tidak perlu '. Ini membingungkan, karena sepenuhnya kurang dari perspektif mereka
adalah ide, yang mendasari setiap wawasan teori kebugaran inklusif, dari gen sebagai strategi
mempromosikan diri sendiri yang kepentingan evolusioner bersyarat pada kelas kerabat di mana
ia tinggal... Dalam model evolusi eusociality, Nowak et al. menyimpulkan bahwa masalah
altruisme adalah ilusi. Mereka menulis bahwa ' tidak ada altruisme paradoks yang perlu dijelaskan
' karena mereka menganggap bahwa calon pekerja (putri dari seorang wanita yang mendirikan
koloni atau Ratu) adalah ' bukan agen independen ' tetapi lebih dapat dilihat ' sebagai ' robot '
yang dibangun oleh Ratu ' atau ' proyeksi ektrasomatik dari genom pribadi [Ratu] '. Jika klaim ini
benar, maka hanya kepentingan Ratu perlu diatasi dan satu bisa menyimpulkan bahwa altruisme
pekerja lebih jelas daripada nyata. Tapi itu tidak benar, karena dua alasan. Salah satunya adalah
bahwa, seperti yang telah berulang kali berpendapat sebagai tanggapan terhadap sebelumnya '
manipulasi orangtua ' teori asal eusociality, kepentingan kebugaran inklusif pekerja dan Ratu ibu
tidak bertepatan, karena kedua belah pihak yang dibedakan terkait dengan keturunan kelompok.
Yang kedua adalah bahwa perilaku pekerja seperti makan dari Ratu telur, telur-bertelur dalam
menanggapi penurunan dirasakan di Ratu fecundity, seks-rasio manipulasi oleh penghancuran
anak Ratu dan mematikan agresi terhadap Ratu semua menunjukkan bahwa para pekerja dapat
bertindak dalam kepentingan mereka sendiri dan terhadap mereka dari Ratu. Dalam
terang kekurangan ini terbukti pekerja pasif, pekerja reproduksi diri pengorbanan adalah
paradoks pada pandangan pertama dan ini adalah masalah asli altruisme yang inklusif teori
kebugaran telah dipecahkan.
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(c) teori alternatif yang bersifat eusocial Evolution Nowak et al. [38] mempresentasikan sebuah
teori alternatif dari eusocial Evolution ' (yang disinggung dalam § 2B), yang didukung oleh sebuah
' Model matematis untuk asal-usul eusociality '. Namun, ini tidak mewakili teori alternatif yang
benar, baik sendiri atau dalam kombinasi, karena mereka tidak membuat poin atau prediksi yang
belum dibuat dalam teori kebugaran inklusif "
Berbicara tentang berbagai langkah dalam skema yang diusulkan oleh Nowak et al, Bourke
mengatakan:
"Langkah ini merupakan skenario yang masuk akal untuk asal-usul dan elaborasi eusociality
serangga, tetapi baik urutan langkah maupun elemen individu berbeda secara substansial dari
yang telah diusulkan untuk terjadi dalam kerangka kerja inklusif... Teori alternatif untuk evolusi
dari Nowak et al. juga menunjukkan dua kelemahan penting. Untuk mulai dengan, dengan
memungkinkan kelompok untuk membentuk dalam beberapa cara dalam langkah (i) (misalnya
secara subsosial melalui Asosiasi induk-keturunan tetapi juga dengan cara lain, termasuk ' secara
acak oleh atraksi lokal '), skenario mereka mengabaikan dua poin penting yang tidak konsisten
dengan itu tetapi konsisten dengan teori kebugaran inklusif. Pertama, bukti adalah bahwa, di
hampir semua keturunan eusocial, eusociality telah berasal dalam kelompok sosial yang
ancestrally subsocial dan karena itu ditandai dengan tinggi dalam kelompok relatketepatan.
Kedua, bukti adalah bahwa asal-usul eusociality mewajibkan atau kompleks, didefinisikan sebagai
melibatkan pekerja dewasa ireversibel berkomitmen untuk seorang pekerja fenotipe, dikaitkan
dengan kehidupan nenek moyang orang tua monogami dan karenanya, sekali lagi, dengan diduga
tinggi dalam kelompok-relatitasnya... Singkatnya, Nowak et al. membuat kasus untuk
mempertimbangkan pengaruh populasi-konteks dinamis di mana evolusi eusocial terjadi. Tapi
teori alternatif mereka dan model yang terkait tidak menambahkan elemen fundamental baru di
atas mereka yang diidentifikasi dalam kerangka kebugaran inklusif dan, relatif terhadap kerangka
kerja ini, menunjukkan kekurangan substansial... Lebih mendasar, seperti yang telah lama dikenali
dan berulang kali ditekankan, hipotesis haplodiploidy bukanlah satu komponen penting dari teori
kebugaran yang inklusif, karena pemerintahan Hamilton untuk altruisme dapat terus tanpa
keterkaitan asimetri yang disebabkan oleh haplodiploidy yang hadir. Menyoroti status hipotesis
haplodiploidy untuk mengkritik teori kebugaran yang inklusif karena itu melewatkan target. Hal
ini juga menghadap fakta bahwa semua diploid masyarakat eusocial diidentifikasi sejak hipotesis
haplodiploidy diusulkan telah ternyata baik kelompok klonal atau keluarga dan sebagainya,
seperti yang diperkirakan oleh teori kebugaran inklusif, untuk menunjukkan keterkaitan positif.
Hal ini berlaku untuk Ambrosia kumbang, aphids sosial, tawon polyembryonic, udang sosial dan
mol-tikus. Hal ini bahkan benar dari sebuah flatworm eusocial baru ditemukan. Singkatnya,
masyarakat eusocial diploid, jauh dari melemahnya teori kebugaran inklusif, melayani untuk
memperkuat itu... Secara lebih luas, teori ini secara unik memprediksi tidak adanya altruisme
(melibatkan biaya seumur hidup untuk kebugaran langsung) antara non-kerabat, dan memang
tidak ada
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kasus tersebut telah ditemukan kecuali dalam sistem jelas berasal dari masyarakat leluhur dari
kerabat.
Akhirnya, inklusif teori kebugaran yang unik dalam berbagai fenomena sosial yang telah berhasil
menjelaskan, termasuk fenomena yang secara dangkal berbeda dengan asal-usul
kemultiseluleran dan asal-usul eusociality, atau konflik intragenomi dan konflik dalam masyarakat
eusocial. Secara keseluruhan, tidak ada teori lain datang dekat dengan pencocokan termasuk
catatan teori kebugaran sukses penjelasan dan prediksi di berbagai seperti fenomena dalam
bidang evolusi sosial. Tantangan untuk setiap pendekatan yang mengaku menggantikan teori
kebugaran inklusif adalah untuk menjelaskan fenomena yang sama tanpa menggunakan wawasan
atau konsep teori... Kritik baru inklusif teori kebugaran telah terbukti tidak efektif pada beberapa
bidang. Mereka tidak menunjukkan kesulitan yang fatal atau tidak dikenal dengan teori
kebugaran inklusif. Mereka tidak menyediakan teori pengganti yang berbeda atau menawarkan
pendekatan pemersatu sama. Mereka tidak menjelaskan sebelumnya data yang tidak dapat
dijelaskan atau menunjukkan bahwa penjelasan dari teori kebugaran inklusif tidak valid. Dan
mereka tidak membuat prediksi baru dan unik. Terbaru dan paling komprehensif kritik terhadap
teori kebugaran inklusif, meskipun luas-mulai dalam lingkup kritik, menderita dari kesalahan yang
sama.
Tentu saja, keterkaitan tidak menjelaskan semua variasi dalam sifat sosial. Selain itu, pesan lama
dari teori kebugaran inklusif adalah bahwa kombinasi tertentu dari non-genetik (misalnya ekologi)
dan faktor genetik yang diperlukan untuk asal-usul eusociality. Meskipun demikian, keterkaitan
tetap mempertahankan status yang unik dalam analisis evolusi eusocial karena tidak ada jumlah
manfaat ekologis yang dapat membawa altruisme jika keterkaitan adalah nol. "
Andrew F. G. Bourke ' validitas dan nilai inklusif kebugaran teori ' proc. R. SOC. B
2011 278, Doi: 10.1098/RSPB. 2011.1465 14 September (2011)
Satu hal yang jarang disebutkan oleh groupies adalah kenyataan bahwa, bahkan adalah ' pilihan
kelompok ' mungkin, keegoisan paling tidak mungkin (mungkin jauh lebih mungkin dalam
sebagian besar konteks) untuk menjadi kelompok yang dipilih untuk sebagai altruisme. Hanya
mencoba untuk menemukan contoh sejati altruisme di alam-fakta bahwa kita tidak bisa (yang kita
tahu tidak mungkin jika kita mengerti evolusi) mengatakan kepada kita bahwa kehadiran jelas
pada manusia adalah sebuah artefak kehidupan modern, menyembunyikan fakta, dan bahwa hal
itu tidak bisa lebih dipilih daripada kecenderungan untuk bunuh diri (yang sebenarnya itu). Satu
mungkin juga manfaat dari mempertimbangkan fenomena tidak pernah (dalam pengalaman saya)
yang disebutkan oleh groupies--kanker. Tidak ada kelompok yang sama banyak kesamaan sebagai
(awalnya) sel yang identik secara genetik dalam tubuh kita sendiri-sebuah sel
100.000.000.000.000 clone-tapi kita semua lahir dengan ribuan dan mungkin jutaan sel yang telah
mengambil langkah pertama di jalan menuju kanker dan menghasilkan jutaan untuk miliaran sel
kanker dalam hidup kita. Jika kita tidak mati karena hal lain
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pertama, kita (dan mungkin semua organisme multiseluler) akan semua mati karena kanker.
Hanya besar dan mekanisme yang sangat kompleks yang dibangun ke dalam genom kita yang
menekan atau derepresses triliunan gen dalam triliunan sel, dan membunuh dan menciptakan
miliaran sel yang kedua, membuat mayoritas kita hidup cukup lama untuk mereproduksi. Orang
mungkin mengambil ini menyiratkan bahwa adil, demokratis dan masyarakat yang abadi untuk
setiap jenis entitas di planet apapun dalam alam semesta hanya mimpi, dan bahwa tidak ada atau
kekuasaan bisa membuat sebaliknya. Bukan hanya ' hukum ' fisika yang universal dan tak
terelakkan, atau mungkin kita harus mengatakan bahwa inklusif kebugaran adalah hukum fisika.
Dalam twist aneh, itu rupanya seperti pikiran yang melaju Price (pencipta persamaan harga dan
Kristen yang taat) untuk bunuh diri.
Mengenai gagasan ' teori ', itu adalah permainan bahasa klasik Wittgensteinian-sekelompok
menggunakan longgar terkait tetapi memiliki perbedaan kritis.
Ketika pertama kali diusulkan, evolusi oleh seleksi alam memang sangat teoritis, tetapi sebagai
waktu berlalu itu menjadi erat terkait dengan begitu banyak pengamatan dan eksperimen bahwa
ide dasar tidak lagi lebih teoritis daripada yang vitamin memainkan peran penting dalam nutrisi
manusia. Untuk ' teori Ketuhanan ' namun tidak jelas apa yang akan dihitung sebagai ujian
definitif.
Mungkin hal yang sama berlaku string theory.
Banyak selain groupies catatan sifat menyenangkan banyak interaksi manusia dan melihat masa
depan cerah depan-tetapi mereka buta. Ini adalah perang salib jelas bahwa kelakar adalah fase
sementara karena sumber daya yang berlimpah yang dihasilkan oleh perkosaan tanpa ampun dari
planet, dan ketika mereka kelelahan dalam dua abad berikutnya atau lebih, akan ada
kesengsaraan dan kebuasan di seluruh dunia sebagai (kemungkinan) kondisi permanen. Bukan
hanya bintang film, politisi dan agama yang tidak menyadari hal ini, tetapi bahkan sangat terang
akademisi yang harus tahu lebih baik. Dalam buku baru-baru ini ' The Better Angels of our Nature
' salah satu yang paling dikagumi sarjana Steven Pinker menghabiskan setengah buku yang
menunjukkan bagaimana kita mendapatkan lebih banyak dan lebih beradab, tapi ia tampaknya
tidak pernah menyebutkan alasan yang jelas mengapa-kelimpahan sementara sumber daya
ditambah dengan polisi besar dan kehadiran militer yang difasilitasi oleh teknologi pengawasan
dan komunikasi. Sebagai peradaban industri runtuh, tidak dapat dihindari bahwa setan terburuk
alam kita akan muncul kembali. Satu melihatnya dalam kekacauan saat ini di Timur Tengah,
Amerika Latin dan Afrika, dan bahkan perang dunia adalah piknik minggu dibandingkan dengan
apa yang datang. Mungkin setengah dari 12.000.000.000 kemudian hidup akan mati kelaparan,
penyakit dan kekerasan, dan bisa lebih banyak lagi. Lihat saya ' bunuh diri dengan
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Demokrasi ' untuk ringkasan singkat hari kiamat atau suicidal saya Delusions utopis di abad 21St
untuk yang lebih panjang.
Fakta lain yang tidak menyenangkan tentang altruisme, kemurahan hati dan membantu, hampir
tidak pernah disebutkan, adalah bahwa jika Anda mengambil pandangan jangka panjang global, di
dunia yang penuh sesak dengan sumber daya menghilang, membantu satu orang sakit orang lain
dalam beberapa cara kecil. Setiap makan, setiap sepasang sepatu membuat polusi dan erosi dan
menggunakan sumber daya, dan ketika Anda menambahkan 7.800.000.000 dari mereka bersamasama (segera akan 11) jelas bahwa satu orang keuntungan adalah kerugian orang lain. Setiap
dolar yang diperoleh atau menghabiskan kerusakan dunia dan jika negara peduli tentang masa
depan mereka akan mengurangi PDB mereka (produk destruktif bruto) setiap tahun. Bahkan
groupism benar ini tidak akan berubah.
Fakta bahwa Wilson, Nowak et al memiliki, selama empat tahun, bersikeras dalam penerbitan
dan membuat klaim berlebihan untuk pekerjaan terlalu tidak memadai bukanlah yang terburuk
dari skandal ini. Ternyata Profesor Nowak di Harvard dibeli oleh Templeton Foundation —
terkenal karena mensponsori ceramah, konferensi, dan publikasi yang berusaha mendamaikan
agama dan ilmu pengetahuan. Nowak adalah Katolik yang taat dan tampaknya bahwa hadiah
besar untuk Harvard adalah kontingen pada penunjukan Nowak. Hal ini menjadikannya kolega
Wilson dan sisanya adalah sejarah.
Namun, Wilson hanya terlalu bersedia, karena ia telah lama menunjukkan kegagalan untuk
memahami teori evolusi-e. g., mengenai pemilihan Kin sebagai pembagian seleksi kelompok
daripada sebaliknya. Aku melihat tahun yang lalu bahwa ia Co-diterbitkan dengan David Wilson,
lama pendukung kelompok seleksi, dan telah menulis makalah lain menunjukkan kurangnya
pemahaman. Salah satu groupies bisa pergi ke ahli untuk mempelajari kesalahan dari cara mereka
(atau hanya membaca makalah mereka). Orang tua besar pilihan kerabat seperti Hamilton,
Williams dan Trivers, dan berdarah muda seperti Frank, Bourke dan banyak orang lain, akan
senang untuk mengajar mereka. Tapi Nowak telah menerima sesuatu seperti $14.000.000 di
Templeton hibah dalam beberapa tahun (untuk matematika!) dan yang ingin menyerah? Dia
cukup vokal dalam maksudnya untuk membuktikan bahwa kemurahan dan kebaikan Yesus
dibangun ke dalam kita dan semua alam semesta. Yesus adalah nyaman absen, tetapi orang bisa
menebak dari kualitas yang lain tercerahkan dan sejarah gereja bahwa kisah nyata Kekristenan
awal akan datang sebagai kejutan. Ingatlah bahwa Alkitab telah disingkirkan dari apa pun yang
tidak memenuhi garis partai (misalnya, Gnostisisme-memeriksa manuskrip Nag-Hammadi). Dan
dalam hal apapun, siapa yang akan mencatat realitas keras kehidupan sehari-hari?
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Hampir pasti, yang Nowak, Tarnita, Wilson kertas tidak akan pernah diterbitkan (setidaknya tidak
oleh alam) jika telah disajikan oleh dua rata-rata ahli biologi, tetapi datang dari dua profesor
Harvard terkenal itu jelas tidak mendapatkan Tinjauan sejawat yang seharusnya.
Mengenai Nowak dan buku Highland ' Supercooperator ' Aku akan membiarkan Dawkins melakukan
Kehormatan:
Saya telah membaca buku oleh Nowak dan Highfield. Bagian itu cukup baik, tapi kualitas tiba-tiba,
dan memalukan, merosot dalam bab pada pilihan kerabat, mungkin di bawah pengaruh E O
Wilson (yang telah secara konsisten kesalahpahaman pemilihan Kin sejak Sociobiology, keliru
mengenai hal itu sebagai subset dari kelompok seleksi). Nowak merindukan seluruh titik teori
pemilihan Kin, yang adalah bahwa hal itu bukan sesuatu yang tambahan, bukan sesuatu yang
lebih dan-di atas ' seleksi individu klasik ' teori. Pilihan Kin bukanlah sesuatu EXTRA, bukan
sesuatu yang harus terpaksa hanya if'classical seleksi individu ' teori gagal. Sebaliknya, itu adalah
konsekuensi yang tak terelakkan dari neo-Darwinisme, yang mengikuti dari itu dikurangi. Untuk
membicarakan pilihan Darwinian seleksi MINUS Kin seperti berbicara tentang geometri Euclidean
dikurangi teorema Pythagoras. Hal ini hanya bahwa konsekuensi logis neo-Darwinisme secara
historis diabaikan, yang memberi orang kesan palsu bahwa itu adalah sesuatu yang tambahan
dan ekstra. Jika tidak, buku yang bagus ini secara tragis dirusak oleh kesalahan dasar ini. Sebagai
seorang matematikawan, ia seharusnya tahu lebih baik. Tampaknya meragukan bahwa ia pernah
membaca makalah klasik Hamilton tentang kebugaran inklusif, atau ia tidak bisa salah paham ide
begitu komprehensif. Bab pada pilihan kerabat akan mendiskreditkan buku dan menghentikannya
dianggap serius oleh mereka kualifikasi menghakimi itu, yang apity.
http://whyevolutionistrue.Wordpress.com/2011/03/16/New-Book-Shows-that- manusia-adalahgenetik-baik-Ergo-Yesus/
Sebuah review yang menakutkan ' Supercooperator ' juga muncul dari permainan terkemuka
teori/ekonom/ilmuwan politik (dan Harvard alumnus) Herbert Gintis (yang menceritakan skandal
Templeton di dalamnya), yang cukup mengejutkan mengingat hubungan cinta sendiri dengan
pemilihan kelompok-lihat review bukunya dengan Bowles oleh Price www.epjournal.net 2012.10 (1): 45-49 dan review saya tentang volume terbaru ' individualitas dan keterikatan '
(2017) di sini.
Mengenai buku berikutnya Wilson, ' arti dari eksistensi manusia ' adalah hambar dan juga
bingung dan tidak jujur, mengulangi beberapa kali Partai groupies baris empat tahun setelah
Debunking menyeluruh, dan ' A Window on Eternity '-adalah sebuah jurnal perjalanan kurus
tentang pembentukan sebuah taman nasional di Mozambik. Dia dengan saksama menghindari
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menyebutkan bahwa Afrika akan menambahkan 3.000.000.000 dalam waktu dekat (proyeksi PBB
resmi), menghilangkan semua alam bersama dengan perdamaian, keindahan, kesopanan,
kewarasan dan harapan.
Pada akhirnya, jelas bahwa seluruh urusan sedih ini akan hanya benjolan terkecil di jalan dan,
seperti segala sesuatu yang melatih perhatian kita sekarang, akan segera dilupakan sebagai
kengerian keibuan yang tak terkendali dan penaklukan dunia oleh tujuh sociopaths yang
memerintah Cina akan membawa masyarakat runtuh turun. Tapi satu dapat yakin bahwa bahkan
ketika pemanasan global telah menempatkan Harvard di bawah laut dan kelaparan, penyakit dan
kekerasan adalah norma harian, akan ada mereka yang bersikeras bahwa itu bukan karena
kegiatan manusia (pendapat setengah publik Amerika saat ini) dan bahwa kelebihan penduduk
tidak menjadi masalah (pandangan 40%), akan ada miliaran berdoa untuk dewa pilihan mereka
untuk hujan Big Mac dari langit , dan bahwa (dengan asumsi perusahaan ilmu pengetahuan
belum runtuh, yang mengasumsikan banyak) seseorang di suatu tempat akan menulis sebuah
makalah merangkul kelompok seleksi.
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Bunuh diri oleh Demokrasi-sebuah obituari untuk
Amerika dan dunia
Abstrak
Amerika dan dunia sedang dalam proses runtuhnya dari pertumbuhan penduduk yang
berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir, dan sekarang semua itu, karena orang dunia 3.
Konsumsi sumber daya dan penambahan 4.000.000.000 lebih CA. 2100 akan runtuh peradaban
industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala yang mengejutkan.
Bumi kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100, sebagian
besar kapasitas tumbuh makanan akan hilang. Miliaran akan mati dan perang nuklir semua tapi
pasti. Di Amerika, ini sedang sangat dipercepat oleh imigrasi besar-besaran dan reproduksi
imigran, dikombinasikan dengan pelecehan yang dimungkinkan oleh demokrasi. Sifat manusia
yang rusak tak terelakkan mengubah impian demokrasi dan keragaman menjadi mimpi buruk
dalam kejahatan dan kemiskinan. Cina akan terus membanjiri Amerika dan dunia, selama itu
mempertahankan kediktatoran yang membatasi keegoisan. Akar penyebab runtuhnya adalah
ketidakmampuan psikologi bawaan kita untuk beradaptasi dengan dunia modern, yang
menyebabkan orang untuk memperlakukan orang yang tidak terkait seolah-olah mereka memiliki
kepentingan bersama. Gagasan tentang hak asasi manusia adalah fantasi jahat yang dipromosikan
oleh kaum kiri untuk menarik perhatian jauh dari kehancuran tanpa ampun dari bumi oleh ibu
yang tidak terkendali dunia ke-3. Ini, ditambah ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi,
mengarah pada rekayasa sosial delusi dari sebagian berpendidikan yang mengendalikan
masyarakat demokratis. Sedikit memahami bahwa jika Anda membantu satu orang yang Anda
menyakiti orang lain-tidak ada makan siang gratis dan setiap item yang dikonsumsi orang
menghancurkan bumi di luar perbaikan. Akibatnya, kebijakan sosial di mana-mana tidak
berkelanjutan dan satu per satu semua masyarakat tanpa kontrol yang ketat pada keegoisan akan
runtuh menjadi anarki atau kediktatoran. Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah
disebutkan, adalah bahwa tidak ada cukup sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat
persentase yang signifikan dari miskin keluar dari kemiskinan dan menjaga mereka di sana. Upaya
untuk melakukan hal ini adalah bangkrut Amerika dan menghancurkan dunia. Kapasitas bumi
untuk menghasilkan makanan berkurang setiap hari, seperti halnya kualitas genetik kita. Dan
sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang miskin adalah miskin lainnya dan bukan
orang kaya. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah runtuhnya
Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis.
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Hari yang paling menyedihkan dalam sejarah AS. Presiden Johnson, dengan dua Kennedys dan
mantan Presiden Hoover, memberikan Amerika untuk Meksiko-Oct 3rd 1965
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Persen dari orang Amerika yang lahir asing -- itu
hasil dari "tidak ada dampak demografis yang signifikan" imigrasi tahun 1965-non-Eropa (yang
beragam) adalah 16% saham, sekarang (2019) sekitar 38% dan akan menjadi sekitar 60% oleh
2100, karena mereka sekarang 100% dari peningkatan populasi sekitar 2.400.000 setiap tahun.
Bunuh diri oleh demokrasi.
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Bagian dari biaya keanekaragaman dan penuaan, menjadi polisi yang belum dibayar di dunia,
dll, (tidak menghitung kewajiban masa depan yang 5 sampai 10 kali lebih banyak, pembatasan
perubahan sosial utama).
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Definisi yang berguna untuk memahami politik Amerika
DIVERSITY: 1. program pemerintah AS untuk menyerahkan kontrol ke Meksiko.
2. program pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan barang dan Jasa gratis atau
berat subsidi kepada mereka dari negara lain. 3. A berarti untuk mengubah Amerika
menjadi dunia 3 Hellhole. 4. keragaman budaya, multietnis, multipartisanisme,
inklusivitas, supremasi dunia ketiga.
RACIST: 1. orang yang menentang keragaman di atas akal. 2. orang dari etnis yang
berbeda yang tidak setuju dengan saya pada masalah apapun. 3. orang dari setiap etnis
yang tidak setuju dengan saya pada apa pun. Juga, disebut ' bigot ' ' Hater ' atau ' nativist
'.
SUPREMASI kulit putih: siapapun yang menentang keragaman dalam arti di atas, yaitu,
siapa pun yang mencoba untuk mencegah runtuhnya Amerika dan peradaban industri
di seluruh dunia.
THIRD WORLD SUPREMACIST: siapapun yang mendukung keragaman di atas indra.
Siapapun yang bekerja untuk menghancurkan masa depan keturunan mereka. AKA
Demokrat, sosialis, Neomarxists, Sosialis Demokrat, Marxis, Leftists, Liberal, progresif,
Komunis, Maternalists, fasis kiri, Multikulturalis, Inklusivists, manusia Rightists.
BENCI: 1. setiap oposisi terhadap keragaman dalam arti di atas. 2. ekspresi dari
keinginan untuk mencegah runtuhnya Amerika dan dunia.
EURO: putih atau Kaukasia atau Eropa: satu yang leluhurnya meninggalkan Afrika lebih
dari 50.000 tahun yang lalu.
HITAM: Afrika atau Afro-Amerika: salah satu nenek moyang yang tinggal di Afrika atau
kiri dalam beberapa ratus tahun terakhir (jadi belum ada waktu untuk evolusi
perbedaan yang signifikan dari Euro).
BERAGAM: siapapun yang tidak EURO (Eropa, putih, Kaukasia).
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HAK asasi manusia: sebuah fantasi jahat yang diciptakan oleh kaum kiri untuk menarik
perhatian jauh dari kehancuran tanpa ampun bumi oleh dunia ketiga yang tak terkendali
reproduksi. Dengan demikian, anomali sementara, seperti demokrasi, kesetaraan, Serikat
buruh, hak perempuan, hak anak, hak hewan, dll adalah karena standar hidup yang tinggi yang
diciptakan oleh pemerkosaan planet ini dan akan menghilang sebagai peradaban runtuh dan
Cina memerintah dunia.

Saya harus terlebih dahulu mencatat bahwa saya tidak memiliki investasi dalam hasil dari setiap
gerakan sosial atau politik. Saya sudah tua, tanpa anak atau kerabat dekat, dan dalam sekejap
mata saya akan pergi (tentu saja hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa segera kita
semua akan pergi dan keturunan kita akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan kebodohan
kita dan keegoisan). Saya menawarkan komentar ini dengan harapan mereka akan memberikan
perspektif, karena singkat rasional analisis kompeten dari situasi berbahaya di Amerika dan dunia
hampir tidak ada. Aku punya teman dekat dari berbagai etnis, beberapa kali diberikan satusatunya aset kepada orang miskin dunia ketiga (tidak saya tidak mewarisi sesuatu yang signifikan,
tidak memiliki kerabat kaya, dana perwalian atau pekerjaan yang enak), telah memiliki teman
dunia ketiga, kolega, pacar, istri dan mitra bisnis, dan membantu siapa pun dengan cara apapun
aku bisa terlepas dari ras, usia, keyakinan, preferensi seksual atau asal nasional atau posisi pada
spektrum autisme, dan saya masih melakukannya. Saya belum memberikan suara dalam
pemilihan apapun, milik agama, sosial atau kelompok politik, mendengarkan pidato politik atau
membaca buku tentang politik di lebih dari 50 tahun, seperti yang saya anggap tidak ada gunanya
dan merendahkan untuk memiliki pandangan saya membawa bobot yang sama seperti orang
bodoh, gila, penjahat dan hanya tidak berpendidikan (yaitu, sekitar 95% dari populasi). Saya
menemukan hampir semua dialog politik menjadi dangkal, keliru dan tidak berguna. Ini adalah
pertama dan terakhir sosial/politik komentar.
Jutaan artikel harian, pidato, tweets dan newsbites jarang menyebutkan itu, tapi apa yang
terjadi di Amerika dan di seluruh dunia tidak beberapa peristiwa sementara dan tidak
terhubung, tapi cerita tak terhingga sedih runtuhnya peradaban industri dan kebebasan karena
kelebihan penduduk dan kediktatoran ganas yang PKC (Partai Komunis Cina) dan Islam.
Meskipun ini adalah satu-satunya masalah penting, mereka jarang dinyatakan jelas dalam
perdebatan yang tak berujung dan harian kejang sosial, dan beberapa hal dalam artikel ini
pernah dibahas dalam cara yang jelas dan cerdas, sebagian besar karena beragam (yaitu,
mereka yang tidak keturunan Eropa) memiliki mencekik di Amerika dan paling barat media
yang membuat mustahil. Politik di negara demokrasi didedikasikan hampir seluruhnya untuk
memberikan kesempatan bagi setiap kelompok kepentingan khusus untuk mendapatkan
bagian yang semakin besar dari sumber daya yang berkurang dengan cepat. Tje
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masalah adalah bahwa hampir semua orang yang rabun pendek, egois, kurang berpendidikan,
kurang pengalaman dan bodoh dan ini menciptakan masalah yang tidak larut ketika ada
10.000.000.000 (oleh akhir abad), atau ketika mereka merupakan mayoritas dari setiap elektorat
dalam sistem demokratis. Itu salah satu hal untuk membuat kesalahan ketika ada waktu dan
sumber daya untuk memperbaikinya, tapi cukup lain ketika itu tidak mungkin. Amerika Serikat
adalah kasus terburuk karena tampaknya memiliki sumber daya yang luas dan ekonomi yang ulet,
dan apa yang saya dan kebanyakan orang dibesarkan mengenai sebagai tradisi indah demokrasi,
keragaman dan kesetaraan, tapi aku sekarang melihat bahwa ini adalah undangan untuk
eksploitasi oleh setiap kelompok kepentingan khusus dan bahwa memberikan hak istimewa untuk
semua orang lahir, tanpa memaksakan tugas, memiliki konsekuensi yang fatal. Juga, sebuah
sistem yang beroperasi dengan cara ini tidak dapat bersaing dengan orang yang tidak-Asia dan di
atas semua Cina adalah makan Makan Siang Amerika (dan bahwa dari semua negara non-Asia),
dan tidak ada yang mungkin untuk menghentikannya, tapi tentu saja kelebihan penduduk
penduduk setiap orang (minoritas yang akan bertahan hidup setelah besar abad 22/23rd mati-off)
untuk kehidupan neraka. Sebuah dunia di mana setiap orang bebas untuk meniru gen mereka dan
mengkonsumsi sumber daya seperti yang mereka inginkan akan segera memiliki pendaratan
keras. Faktanya adalah bahwa demokrasi telah menjadi lisensi untuk mencuri-dari pemerintah-i.
e., dari minoritas menyusut yang membayar pajak yang signifikan, dari bumi, dari semua orang di
mana-mana, dan dari keturunan seseorang sendiri, dan bahwa keanekaragaman (multipartisan,
multi-partisanisme, dll) di dunia yang penuh sesak menyebabkan konflik tak larut dan runtuh.
9/11 adalah akibat langsung dari hal ini.
Sejarah di Amerika cukup jelas. Dalam apa yang sekarang dapat dilihat sebagai bencana besar
pertama yang berasal dari gagasan Kristen gila hak asasi manusia, para politisi dari negara bagian
utara memutuskan itu tidak pantas bagi Selatan untuk memiliki budak. Perbudakan jelas
merupakan ide yang ketinggalan zaman dan jahat dan menghilang di seluruh dunia, dan itu akan
dihilangkan dengan tekanan ekonomi dan politik setelah Emansipasi melalui amandemen ke-13.
Tapi kemudian seperti sekarang, yang utopis delusi menang, dan sehingga mereka menyerang
Selatan, membunuh dan melumpuhkan jutaan dan menciptakan kemiskinan dan dysgenic
kekacauan (kematian dan kelemahan dari persentase yang besar mampu bertubuh Euro jantan)
yang efeknya masih dengan kami. Orang Afrika mereplikasi gen mereka pada tingkat yang lebih
tinggi, sehingga mereka datang untuk membentuk persentase yang terus meningkat dari negara.
Tidak ada yang menyadarinya pada saat itu dan sebagian besar masih tidak, tapi ini adalah awal
dari runtuhnya Amerika dan Cacat dalam psikologi yang menyebabkan Utara untuk menganiaya
Selatan adalah kelanjutan dari fanatisisme Kristen yang menghasilkan pembunuhan dan
penyiksaan jutaan selama abad pertengahan, Inkuisisi, genosida dunia baru India oleh Eropa ,
perang salib dan jihad Muslim untuk 1200 tahun terakhir. ISIS, al-Queda, tentara salib dan
Angkatan Darat dari Utara memiliki banyak kesamaan.

65

Tanpa meminta para pemilih, beberapa ribu negarawan dan anggota Kongres dan Presiden
Lincoln membuat mantan budak warga negara dan memberi mereka hak untuk memilih melalui
amandemen ke-14 dan ke-15. Secara bertahap akan ada Ghetto besar terdiri dari mantan budak,
di mana kejahatan dan kemiskinan berkembang, dan di mana obat (sebagian besar diimpor oleh
Hispanik) menghasilkan kerajaan kriminal yang luas, yang penggunanya melakukan ratusan juta
kejahatan setiap tahun. Kemudian datang Demokrat dipimpin oleh Kennedys, yang, dibesarkan
dalam hak istimewa dan terputus dari dunia nyata, dan memiliki seperti hampir semua politisi
tidak tahu tentang biologi, psikologi, ekologi manusia atau sejarah, memutuskan di 1965 bahwa
itu hanya demokratis dan hanya bahwa negara harus mengubah hukum imigrasi untuk
mengurangi masuknya Eropa dalam mendukung dunia 3 orang (yang beragam). Mereka melewati
hukum dan pada 1965 Presiden Lyndon Johnson menandatanganinya (Lihat foto sampul). Ada
keraguan dari beberapa perempat bahwa ini akan menghancurkan Amerika, tetapi mereka yakin
bahwa tidak akan ada "dampak demografis yang signifikan"! Publik Amerika tidak pernah (sampai
hari ini di 2019) memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka (yaitu, untuk
memilih), kecuali jika Anda menghitung pemilihan Trump sebagai kesempatan itu, dan Kongres
dan berbagai Presiden mengubah demokrasi kita menjadi "demokrasi sosialis", yaitu, menjadi
Neomarxist, keadaan fasis supremasi dunia ketiga. Orang Cina senang karena mereka tidak harus
melawan Amerika Serikat dan negara demokrasi lainnya untuk dominasi, tetapi hanya untuk
menunggu mereka runtuh.
Beberapa dekade yang lalu, William Brennen, Ketua Mahkamah Agung, menyarankan bahwa
hukum berlalu abad sebelumnya, untuk menjamin kewarganegaraan untuk mantan budak
(yang fatal legislatif pertama kesalahan, yang kedua memberi mereka suara), harus berlaku
untuk siapa saja yang kebetulan lahir di Amerika. Selanjutnya, hukum lain dari pengadilan
(bukan rakyat, yang belum pernah ditanya) memutuskan semua orang yang lahir di Amerika
Serikat, terlepas dari status orangtua (misalnya, bahkan jika mereka alien dari sistem surya lain)
memiliki hak untuk kewarganegaraan AS (jangkar bayi) dan kemudian diizinkan untuk membuat
warga dari semua kerabat mereka-(yang ketiga dan keempat kesalahan fatal). Sekali lagi, tidak
pernah melewati pikiran Kongres atau pengadilan bahwa konstitusi tidak memberikan hak
tersebut, atau bahwa publik Amerika harus diizinkan untuk memilih ini. Selain jutaan orang di
dunia 3 di sini ' ' secara legal "(yaitu, dengan izin dari beberapa ratus di Kongres, tetapi bukan
orang) jutaan mulai masuk secara ilegal dan semua anak menghasilkan sekitar 3 kali tingkat
Amerika yang ada dan dihasilkan pernah meningkatkan masalah sosial. Sebagian besar yang
beragam membayar sedikit atau tanpa pajak, dan sehingga mereka hidup sebagian atau
seluruhnya pada handout pemerintah (yaitu, pajak yang dibayar oleh minoritas yang selalu
menyusut dari Amerika yang membayar setiap, serta uang yang dipinjam dari generasi
mendatang untuk lagu $2.500.000.000 hari, ditambahkan ke $18.000.000.000.000 dalam
hutang dan $90.000.000.000.000 atau lebih dari masa depan yang tidak didanai kewajibanMedicare, jaminan sosial dll), sementara sistem pertanian, perumahan, jalan-jalan dan jalan
Raya, selokan, sistem air dan listrik, Taman, sekolah, rumah sakit, pengadilan, publik

66

transportasi, pemerintah, polisi, kebakaran, Layanan darurat dan besar pengeluaran pertahanan
yang diperlukan untuk memastikan keberadaan terus negara kita dan sebagian besar orang lain,
diciptakan, dikelola dan sebagian besar dibayar oleh Euro (yaitu, orang keturunan Eropa). Fakta
bahwa beragam berutang kesejahteraan mereka (relatif terhadap beragam masih di dunia ke-3)
dan keberadaan mereka (obat, teknologi, pertanian, penindasan perang dan perbudakan) untuk
Euro tidak pernah disebutkan oleh siapa pun (Lihat di bawah).
Tentu saja, Euro (dan minoritas membayar pajak beragam) yang marah harus menghabiskan lebih
banyak kehidupan kerja mereka untuk mendukung Legiun yang baru tiba beragam, untuk menjadi
tidak aman di rumah mereka sendiri dan jalan dan untuk melihat kota mereka, sekolah, rumah
sakit, Taman dll yang diambil alih dan dihancurkan. Mereka mencoba untuk protes, tetapi media
sekarang dikendalikan oleh beragam (dengan bantuan dari menipu Euro yang didedikasikan untuk
menghancurkan keturunan mereka sendiri), dan sekarang hampir mustahil untuk menyatakan
setiap oposisi terhadap runtuhnya Amerika dan dunia tanpa diserang sebagai "rasis", "supremasi
Putih" atau "pembenci", dan sering kehilangan pekerjaan seseorang untuk menjalankan
kebebasan berbicara. Kata yang mengacu pada beragam hampir dilarang, kecuali untuk memuji
mereka dan membantu rasisme asli mereka (yaitu, hidup dengan mengorbankan dan
mengeksploitasi dan menyalahgunakan dalam setiap cara yang mungkin Euro, dan mereka yang
beragam pajak membayar tetangga), sehingga orang tidak dapat menyebutkan kulit hitam,
imigran, Hispanik, Muslim dll dalam diskusi yang sama dengan kata pemerkosa, teroris, pencuri,
pembunuh, anak selingkuh , narapidana, kriminal, kesejahteraan dll, tanpa dituduh "kebencian"
atau "rasisme" atau "supremasi Putih". Mereka tentu saja tidak menyadari rasisme mereka sendiri
dan supremasi dunia ketiga. Perlu diingat tidak ada dan hampir pasti tidak akan pernah ada bukti
perbedaan genetik yang signifikan antara Euro dan beragam dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa
kecenderungan mereka untuk reproduksi berlebihan dan kekurangan lainnya sepenuhnya
disebabkan oleh budaya.
Secara bertahap, setiap jenis kelompok kepentingan khusus telah berhasil menghilangkan
referensi negatif kepada mereka dalam setiap cara yang mudah diidentifikasi, sehingga ada
hampir lenyap dari wacana publik tidak hanya kata yang mengacu pada beragam, tetapi untuk
pendek, tinggi, lemak, tipis, mental sakit, Cacat, genetik Cacat, kurang beruntung, abnormal,
skizofrenia, tertekan, bodoh, tidak jujur, gila, malas, pengecut, egois, membosankan dll sampai
tidak ada tapi garis-garis yang menyenangkan didengar dan satu dibiarkan bingung untuk yang
mengisi penjara , rumah sakit dan lingkungan mental untuk meluap, tandu jalan dengan sampah,
menghancurkan Taman, pantai dan tanah publik, merampas, kerusuhan, serangan, pemerkosaan
dan pembunuhan, dan menggunakan semua uang pajak, ditambah 2.500.000.000 dolar
tambahan per hari, ditambahkan ke 18.000.000.000.000 utang nasional (atau lebih dari
90.000.000.000.000 jika Anda memperpanjang kewajiban nyata ke masa depan yang dekat).
Tentu saja, itu bukan karena semua yang beragam, tetapi setiap hari yang lewat persentase yang
lebih besar adalah sebagai angka mereka membengkak dan mereka yang penurunan euro.
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Hal ini sekarang lebih dari 50 tahun setelah melewati UU imigrasi baru dan sekitar 16% dari
populasi adalah Hispanik (naik dari kurang dari 1% sebelumnya), yang telah mereproduksi sekitar
3X tingkat Euro, sehingga sekitar setengah dari anak di bawah 6 sekarang Hispanik, sementara
sekitar 13% dari negara hitam, dengan cepat mengungsi dan terpinggirkan oleh Hispanics
(meskipun beberapa orang kulit hitam menyadarinya , sehingga mereka terus mendukung politisi
memihak lebih lanjut Imigrasi dan handout dan menjanjikan keuntungan jangka pendek). Hampir
tidak ada yang menangkap runtuhnya akhirnya Amerika dan seluruh dunia, terlepas dari
kenyataan bahwa Anda dapat melihatnya di depan mata Anda di mana-mana. Di Amerika dan di
seluruh dunia, Euro (dan semua "kaya" umumnya) yang memproduksi kurang dari dua anak per
pasangan, sehingga populasi mereka menyusut, dan di Amerika pada 2014, untuk pertama
kalinya sejak Euro datang ke sini pada abad ke-16, lebih dari mereka meninggal daripada yang
lahir, sehingga marginalisasi mereka pasti. Dan, menunjukkan "sukses" dari Neomarxist, Imigrasi
supremasi dunia ketiga dan kebijakan kesejahteraan, populasi Hispanik di California berlalu 50%,
jadi dalam satu dekade, ekonomi terbesar ke-6 di dunia akan menjadi bagian dari Meksiko.
Beragam akan, dalam, abad ini, menghilangkan semua Amerika "rasisme" (yaitu, setiap oposisi
atau rintangan hukum untuk pengambilalihan semua kekuasaan politik, dan penggunaan
sebanyak uang tetangga mereka dan properti karena mereka dapat mengelola,) kecuali rasisme
mereka sendiri (misalnya, pajak pendapatan lulus yang memaksa Euro untuk mendukung
mereka). Segera mereka akan sebagian besar menghilangkan perbedaan hukum antara warga
Meksiko dan California dan kemudian Texas, yang kemudian akan memiliki penuh ' hak ' (hak
istimewa) di mana saja di Amerika Serikat, sehingga kewarganegaraan akan menjadi semakin
bermakna (dan yang semakin rendah persentase dari beragam akan membayar pajak yang
signifikan atau melayani di militer, dan persentase yang jauh lebih tinggi akan terus menerima
kesejahteraan dan melakukan kejahatan, dan untuk mendapatkan gratis atau berat disubsidi
sekolah, perawatan medis dll). Satu tidak dapat menyebutkan dalam media bahwa rasisme
dominan di Amerika Serikat adalah pemerasan oleh beragam orang dengan uang (terutama Euro
tetapi juga setiap beragam yang memiliki uang), penghapusan kebebasan berbicara (kecuali
mereka sendiri), yang biasing dari semua hukum untuk mendukung pemerasan ini, dan
pengambilalihan cepat dari semua politik dan kekuasaan keuangan, yaitu, Total diskriminasi
terhadap euro dan siapa pun milik "Upper classes", yaitu, siapa saja yang membayar pajak yang
signifikan.
Perlahan-lahan kemiskinan, narkoba, geng, perusakan lingkungan dan korupsi polisi, tentara dan
pemerintah endemik di Meksiko dan sebagian besar negara dunia 3 lainnya menyebar di seluruh
Amerika, sehingga kita akan dapat menyeberang semakin berpori perbatasan dengan Meksiko
tanpa memperhatikan kita berada di negara yang berbeda-mungkin dalam beberapa dekade, tapi
jelas pada akhir abad ini. Penduduk terus meningkat, dan di sini sebagai mana-mana di dunia,
peningkatan sekarang 100% beragam dan, seperti kita memasuki abad berikutnya (lebih cepat di
beberapa negara), sumber daya akan berkurang dan kelaparan,
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penyakit, kejahatan dan perang akan kemarahan di luar kendali. Orang kaya dan perusahaan akan
sebagian besar masih menjadi kaya (seperti biasa, sebagai hal semakin buruk mereka akan
mengambil uang mereka dan meninggalkan), orang miskin akan lebih miskin dan lebih banyak,
dan kehidupan di mana-mana, dengan kemungkinan pengecualian dari beberapa negara atau
bagian dari negara di mana pertumbuhan penduduk dicegah, akan tak tertahankan dan tidak
dapat diatasi.
Kerjasama antara beragam untuk kontrol Wrest masyarakat dari Euro akan runtuh sebagai
masyarakat hancur dan mereka akan dibagi menjadi orang kulit hitam, Hispanik, Muslim, Cina,
Filipina, gay, manula, Cacat, dan lebih jauh di mana mungkin ke dalam subkelompok tak berujung.
Orang kaya akan semakin mempekerjakan pengawal, membawa senjata, mengendarai mobil
antipeluru dan menggunakan polisi swasta untuk melindungi mereka dalam masyarakat dan
kantor gated mereka, seperti yang sudah biasa di negara dunia 3. Dengan banyak mengurangi
kualitas hidup dan kejahatan yang tinggi, beberapa orang akan berpikir untuk kembali ke negara
asal mereka, tetapi ada juga kelebihan penduduk akan buang sumber daya dan menghasilkan
runtuh bahkan lebih parah daripada di Amerika Serikat dan Eropa, dan rasisme di dunia ke-3,
sementara ditekan oleh relatif kelimpahan sumber daya dan polisi dan kehadiran militer, akan
menjadi semakin buruk , sehingga kehidupan akan menjadi neraka hampir di mana-mana.
Populasi pada abad ke-22 akan menyusut sebagai miliaran kematian kelaparan, penyakit,
narkoba, bunuh diri, dan perang sipil dan internasional. Sebagai negara dunia ketiga nuklir runtuh
(Pakistan, India dan mungkin Iran pada saat itu, berkat Obama) dan diambil alih oleh radikal,
konflik nuklir pada akhirnya akan terjadi. Namun, mungkin tak seorang pun akan berani
menyarankan kepada publik bahwa penyebab utama kekacauan itu tidak terbatas keibuan.
Tentu saja, banyak dari cerita ini sudah dimainkan di Amerika, Inggris dan di tempat lain, dan
sisanya tidak dapat dihindari, bahkan tanpa perubahan iklim dan nafsu kelaparan Cina, yang
hanya membuat hal itu terjadi lebih cepat. Ini hanya soal betapa buruknya akan mendapatkan di
mana dan kapan. Siapapun yang meragukan ini adalah keluar dari sentuhan dengan kenyataan,
tetapi Anda tidak dapat menipu ibu alam, dan keturunan mereka tidak akan lagi berdebat karena
mereka akan dipaksa untuk hidup itu.
Orang miskin, dan tampaknya, Obama, Krugman, Zuckerberg dan sebagian besar Demokrat
(Neomarxists), tidak mengerti prinsip operasi yang paling mendasar dari peradaban-tidak ada
makan siang gratis. Anda hanya dapat memberikan kepada satu dengan mengambil dari yang lain,
sekarang atau di masa depan. Tidak ada yang namanya membantu tanpa menyakiti. Setiap dolar
dan setiap item memiliki nilai karena di suatu tempat, seseorang menghancurkan bumi. Dan kaum
kiri memiliki khayalan bahwa mereka dapat menyelesaikan semua masalah dengan mencuri dari
orang kaya. Untuk mendapatkan beberapa gagasan tentang absurditas ini, Semua pembayar pajak
AS yang berpenghasilan lebih dari satu juta dolar memiliki total setelah pajak keuntungan sekitar
800.000.000.000, sementara defisit tahunan adalah sekitar 1.500.000.000.000, dan bahkan
mengambil itu semua tidak apa-apa untuk melunasi yang ada 18.000.000.000.000 hutang atau
sekitar 90.000.000.000.000 dalam jangka waktu dekat liabilitas yang tidak didanai (misalnya ,
Medicare dan jaminan sosial). Tentu saja, Anda tidak dapat meningkatkan pajak mereka atau

69

pajak perusahaan sangat banyak atau akan sangat menekan perekonomian dan menghasilkan
resesi, kehilangan pekerjaan dan penerbangan modal, dan mereka sudah membayar pajak
tertinggi, relatif terhadap apa yang mereka peroleh sebagai% dari pendapatan bangsa, dari setiap
negara industri. Dan sekali lagi, atas 1% dari berpenghasilan membayar sekitar 50% dari total
pajak penghasilan federal pribadi sementara bagian bawah 47% (kebanyakan beragam)
membayar apa-apa. Jadi Faktanya adalah kita hanya memiliki semacam demokrasi, karena kita
hampir tidak ada yang mengatakan tentang apa yang govt. tidak, dan semacam fasisme, seperti
yang pernah meluas pemerintah mata-mata pada setiap langkah kita, kontrol pernah lebih teliti
setiap tindakan kita, dan memaksa kita di bawah todongan senjata untuk melakukan apa pun
yang mereka putuskan, dan semacam komunisme ketika mereka mencuri apa pun yang mereka
inginkan dari siapapun yang mereka inginkan dan menggunakannya untuk mendukung siapa pun
yang mereka suka , di sini dan di seluruh dunia, yang sebagian besar tidak memiliki kepentingan
dalam demokrasi, keadilan, atau kesetaraan, kecuali sebagai sarana untuk mengambil
keuntungan dari sistem fatal kami Cacat untuk mendapatkan sebanyak uang dan jasa yang
mereka bisa dalam rangka mendukung replikasi gen mereka dan menghancurkan bumi.
Berbicara tentang Obama, Trump mengatakan bahwa dia adalah Presiden terburuk yang
pernah, dan tentu saja Obama, sama sekali sombong, tidak jujur dan tidak memiliki
pemahaman yang benar dari situasi (atau tidak mau Tobe jujur) hanya tertawa, dan
berceloteh platitudes, tapi seperti yang saya mencerminkan sedikit itu jelas benar. Seperti
Roosevelt, yang memberi kita langkah raksasa pertama ke fasisme dan limbah pemerintah dan
penindasan dengan pajak ilegal dan tidak konstitusional (jaminan sosial), Obamacare
membiarkan pemerintah govt. menelan 1/6 ekonomi dan menciptakan sendiri pajak ilegal
(disebut ' hukuman ' dari Obamacare, di mana FDR disebut mereka ' manfaat ' dan ' kontribusi
'). Dia mencoba untuk memaksa AS untuk menerima lain 8 untuk 10.000.000 narkotika (tidak
ada tampaknya cukup yakin) yang akan
' hak kesulan ' ke sekitar 50.000.000 oleh 2100. Dalam 3 tahun pertama kantornya (2009 untuk
2012) defisit operasi Federal meningkat sekitar 44% dari 10 ke 15.000.000.000.000, kenaikan
persen terbesar sejak WW2, sementara pada pertengahan 2015 itu meningkat menjadi lebih
dari 71% dari anggaran operasional fiskal--lebih dari $18.000.000.000.000 atau sekitar $57.000
untuk setiap orang di Amerika Serikat, termasuk anak. Penundaan nya deportasi jutaan Haram,
yang semuanya sekarang menerima jaminan sosial, pajak kredit, Medicare dll, diperkirakan
memiliki biaya seumur hidup kepada pemerintah (yaitu, kepada minoritas dari kita yang
membayar pajak yang signifikan) dari CA. $1.300.000.000.000,. Tentu saja, ini tidak termasuk
sekolah gratis, penggunaan sistem peradilan, penjara dan polisi, bebas ' darurat ' perawatan
(yaitu, hanya akan darurat untuk setiap masalah apapun), degradasi dari semua fasilitas umum
dll sehingga kemungkinan setidaknya dua kali lebih banyak. Dan kita telah melihat 8 tahun
penanganan tidak kompeten dari Irak, perang Afghanistan dan Suriah dan pertumbuhan kanker
PKC dan Islam. Dia mungkin memberikan kemampuan untuk membuat senjata nuklir ke Iran,
yang sangat mungkin untuk memimpin perang nuklir oleh 2100 atau lebih cepat. Dia jelas
Terpilih untuk classist, rasis, dunia ketiga alasan supremasi-karena ia telah terlihat gen Afrika,
sementara Euro, setelah meninggalkan Afrika beberapa 50.000 tahun sebelumnya memiliki
yang tak terlihat. Dia, dan sebagian besar orang yang ditunjuk, memiliki sedikit kompetensi atau
pengalaman dalam menjalankan sebuah negara dan
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mereka dipilih, seperti dirinya sendiri, atas dasar beragam gen dan Neomarxist, simpatisan
supremasi dunia ketiga. Jika dia bukan pengkhianat (memberikan bantuan dan kenyamanan
kepada musuh) maka siapa itu? Hal ini jelas sebagai hari yang, seperti hampir semua orang, ia
beroperasi sepenuhnya pada psikologi primitif otomatis, dengan simpati yang kodisional (bias)
memihak mereka yang terlihat dan bertindak lebih seperti dia. Dia (seperti kebanyakan beragam)
sebenarnya melakukan yang terbaik untuk menghancurkan negara dan sistem yang membuat
hidup mulia mungkin. Dalam sebuah wawancara menjelang akhir masa jabatannya, ia
mengatakan bahwa alasan utama dari keterbelakangan dunia ketiga adalah kolonialisme.
Sebagaimana halnya para supremasi dunia ketiga sayap kiri, tidak pernah terlintas pikirannya
bahwa sekitar 95% dari semua orang dunia ketiga berutang eksistensi mereka dan standar relatif
tinggi mereka hidup untuk Euro dan kolonialisme (yaitu, Kedokteran, pertanian, teknologi, ilmu
pengetahuan, perdagangan, pendidikan, polisi dan sistem peradilan, komunikasi, penghapusan
perang dan kejahatan dll), atau bahwa musuh yang nyata dari masyarakat miskin lainnya miskin ,
yang sama repulsif sebagai orang kaya, yang merupakan keinginan terbesar mereka untuk
meniru. Saya setuju bahwa, dengan kemungkinan pengecualian Lincoln, ia adalah yang terburuk
(yaitu, paling destruktif untuk kualitas hidup Amerika dan hidup sebagai bangsa) karena
kurangnya kejujuran, kesombongan dan penyerangan terhadap kebebasan dan jangka panjang
survivability-sebuah prestasi yang menakjubkan ketika kompetisi termasuk Nixon, Johnson,
semak dan Clintons, dan yang membuat bahkan Reagan terlihat baik.
Ketika mempertimbangkan Presiden yang buruk, kita harus mulai dengan Abraham Lincoln, yang
dihormati sebagai orang Suci, tetapi ia (dengan bantuan Kongres) menghancurkan sebagian besar
negara dan kehidupan jutaan orang yang memerangi perang saudara yang sama sekali tidak
perlu, dan dalam banyak hal, negara tidak akan pernah pulih seperti yang menyebabkan gerakan
hak sipil, Imigrasi 1965 bertindak dan 1982 Mahkamah tertinggi penguasa bayi yang berkuasa.
Perbudakan akan datang ke akhir segera tanpa perang, seperti di mana-mana dan tentu saja itu
Euro yang memberikan dorongan utama untuk membawanya ke akhir di sini dan di mana-mana.
Setelah perang budak bisa telah dipulangkan ke Afrika, atau hanya diberikan tinggal, bukannya
membuat mereka warga negara (14 amandemen) dan kemudian memberi mereka suara (15
amandemen). Dia dan kolaboratornya, seperti begitu banyak kelas liberal atas Euro kemudian
dan sekarang, dibutakan oleh khayalan sosial utopis yang terkandung dalam kekristenan dan
demokrasi, yang berasal dari kebugaran inklusif psikologi coalitional intuisi dan altruisme timbal
balik, yang eugenik dan adaptif di EEA (lingkungan dari evolusi adaptasi-i. e., dari CA. 50.000
sampai beberapa juta tahun yang lalu) tetapi adalah fatal dysgenic dan maladaptive di zaman
modern.
Perhatikan ironi besar dari kutipan dari dia yang mulai buku ini, yang menunjukkan bahwa
bahkan yang paling terang adalah korban batas mereka sendiri, dan tidak memiliki pemahaman
Biologi manusia, psikologi atau ekologi. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dunia
akan menjadi sangat mengerikan dan bahwa orang Afrika akan tumbuh menjadi masalah sosial
raksasa, di rumah dan untuk diri mereka sendiri dan dunia sebagai Afrika mengembang lebih dari
4.000.000.000.
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Demikian pula, meskipun bencana yang sekarang jelas, tampaknya tidak menyeberang obama's
bahwa beragam di rumah dan di luar negeri akan menghancurkan Amerika dan dunia, meskipun
setiap sepuluh tahun terang dapat melihatnya.
Presiden Truman bisa membiarkan McArthur menggunakan bom atom untuk mengakhiri perang
Korea, menghancurkan komunisme dan untuk menghindari kengerian yang berkelanjutan dari
Cina yang dijalankan oleh 25 sociopaths (Politbiro) atau benar hanya tujuh sociopaths (Komite
berdiri Politbiro) atau mungkin sebenarnya hanya satu sosiopati (Xi Jinping). Johnson bisa juga
dilakukan di Vietnam, Bush di Irak dan Obama di Afghanistan, Suriah dan Libya. Cina dan mungkin
banyak negara dunia 3 akan menggunakan senjata nuklir jika situasi dibalik. Setelah negara
Muslim radikal mendapatkan bom serangan pencegahan oleh mereka atau pada mereka
kemungkinan akan terjadi, dan ini mungkin oleh 2100 dan dekat pasti oleh 2200. Jika Gaddafi
telah berhasil dalam usahanya untuk mendapatkan bom itu akan sangat mungkin terjadi. AS bisa
memaksa Jepang, Cina dan Korea, Irak dan Libya dan semua negara Eropa (dan seluruh dunia
dalam hal ini) untuk membayar biaya usaha militer kita dalam semua perang baru-baru ini, dan
antara perang, bukannya mengambil sebagian besar biaya dan kemudian membantu mereka
mengambil alih sebagian besar manufaktur Amerika. Tentu saja, keputusan ini, penting bagi
kelangsungan hidup negara, dibuat oleh segelintir politisi tanpa berkonsultasi dengan pemilih.
The Kennedy's adalah bagian penting dari perubahan undang-undang imigrasi di pertengahan 60 '
s, sehingga mereka harus dihitung sebagai pengkhianat dan musuh utama Amerika setara dengan
Obama, G. W Bush dan Clintons. Kita bisa mengikuti permohonan Universal industri AS dan
menolak untuk menandatangani GATT, yang memberikan akses gratis untuk semua paten kami
tahun sebelum mereka diberikan, meskipun tentu saja Cina sekarang hack dan mencuri segala
sesuatu dengan impunitas tetap. Eisenhower bisa membiarkan Inggris mempertahankan
kepemilikan kanal Suez, bukannya memeras mereka untuk meninggalkan Mesir, dan seterusnya.
Beberapa mungkin tertarik dalam beberapa statistik untuk memberikan gambaran tentang di
mana kita saat ini berada di jalan ke neraka. Lihat tabel di awal. Di Amerika Serikat, populasi
Hispanik akan membengkak dari sekitar 55.000.000 di 2016 (atau sebanyak 80.000.000 jika Anda
menerima beberapa perkiraan dari 25.000.000 illegals-ini adalah tanda seberapa jauh govt. telah
membiarkan sesuatu pergi bahwa kita tidak benar-benar tahu) untuk mungkin 140.000.000 abad
pertengahan dan 200.000.000 seperti kita memasuki abad ke-22 , pada saat populasi AS akan
melonjak 500.000.000 lalu, dan populasi dunia akan sekitar 11.000.000.000, 3.000.000.000 yang
ditambahkan dari sekarang ke kemudian di Afrika dan 1.000.000.000 di Asia (perkiraan resmi PBB
saat ini). Para Hispanik yang mereproduksi begitu cepat bahwa Euro, sekarang mayoritas 63%,
akan menjadi minoritas oleh abad pertengahan dan sekitar 40% oleh 2100. Sebagian besar
peningkatan di Amerika Serikat dari sekarang akan menjadi Hispanik, dengan orang kulit hitam
sisanya, Asia dan Muslim, dan semua peningkatan di sini dan di dunia akan 100% beragam.
Sekitar 500.000 orang yang dinaturalisasikan tahunan dan karena mereka kebanyakan
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dari dunia ke-3 dan menghasilkan anak di sekitar dua kali tingkat Euro, yang akan menambah
mungkin 2.000.000 abad pertengahan dan 5.000.000 oleh 2100 untuk setiap tahun itu terus.
Untuk menunjukkan bagaimana hal cepat keluar dari kontrol setelah "tidak ada dampak
demografis" TKO (teknis Knock Out atau Ted Kennedy kemarahan, meskipun kita bisa sama
menyebutnya LBJ kemarahan, Neomarxist kemarahan, yang liberal kemarahan dll) imigrasi
tindakan 1965, sekarang ada lebih Hispanik di California daripada ada orang di 46 negara lain.
Dalam 1970 hanya setelah TKO, ada sekitar 4.000.000 Hispanik dan sekarang ada lebih dari
55.000.000 "legals" (yaitu, tidak dibuat hukum oleh para pemilih tetapi oleh segelintir politisi dan
pengadilan Supremely) dan mungkin 80.000.000 menghitung ilegal. Itu tidak pernah melintasi
pikiran Demokrat blok-pemungutan suara miskin beragam bahwa orang yang akan menderita
sejauh ini yang paling dari "diversifikasi" Amerika sendiri. AS telah pergi dari 84 persen putih, 11
persen hitam, 4 persen Hispanik dan 1 persen Asia di 1965, untuk 62 persen putih, 11 persen
hitam, 18 persen Hispanik dan 6 persen orang Asia sekarang, menurut sebuah laporan Pew barubaru ini. Dengan 2055, tidak ada satu kelompok diharapkan memiliki mayoritas-skenario yang
sempurna untuk kekacauan, tetapi Anda dapat melihat banyak idiot dari akademisi (sekarang
menjadi surga bagi negara yang didanai Neomarxist supremasi dunia ketiga) memuji
multipartisanisme. Asia diperkirakan akan meningkat lebih cepat daripada kelompok manapun,
menggandakan persentase mereka dalam beberapa dekade berikutnya, tetapi setidaknya mereka
telah pergi melalui prosedur imigrasi minimal, kecuali tentu saja untuk bayi jangkar keluarga
(memproduksi yang sekarang menjadi industri utama sebagai orang Asia terbang di sini untuk
melahirkan, meskipun mereka sangat dikalahkan oleh Hispanik yang hanya harus berjalan
melintasi perbatasan di malam hari). Tentu saja, orang Asia adalah oleh dan besar berkat bagi
Amerika karena mereka lebih produktif dan kurang kesulitan daripada kelompok apapun,
termasuk Euro.
Pemerintah Amerika Serikat (sendiri dari negara besar) mendorong "keragaman" tetapi di negara
di seluruh dunia dan sepanjang upaya sejarah untuk mengelas ras dan budaya yang berbeda
menjadi satu bencana. Banyak kelompok telah tinggal di antara atau bersama orang lain selama
ribuan tahun tanpa terutama asimilasi. Cina dan Korea dan Jepang di Asia, Yahudi dan non Yahudi
di ribuan tempat, Turki, Kurdi dan Armenia dll, telah hidup bersama selama ribuan tahun tanpa
asimilasi dan pergi untuk satu sama lain tenggorokan di sedikit provokasi. Setelah lebih dari 300
tahun pencampur rasial, Amerika Serikat masih sekitar 97% monoracial (yaitu, putih, Hispanik,
hitam dll) dengan hanya sekitar 3% menggambarkan diri mereka sebagai ras campuran (dan
sebagian besar dari mereka dicampur ketika mereka datang ke sini). Penduduk asli Amerika
(kepada siapa seluruh dunia baru benar milik jika seseorang akan memperbaiki masa lalu
ketidakadilan terhadap beragam, sebuah fakta yang tidak pernah disebutkan oleh supremasi
dunia ketiga) sebagian besar masih hidup terisolasi dan (sebelum kasino) miskin, seperti orang
kulit hitam yang, 150 tahun setelah Emansipasi, sebagian besar masih hidup dalam kejahatan
Berkuda, Ghetto miskin. Dan ini telah menjadi yang terbaik kali, dengan banyak tanah murah dan
sumber daya alam, besar
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Program tindakan afirmatif (sebagian besar unik untuk ' rasis ' Amerika), ekonomi yang sebagian
besar sehat dan pemerintah yang extorts lebih dari 30% dari uang mereka (yaitu, 30% dari
kehidupan kerja mereka, menghitung pajak penghasilan, pajak penjualan, real estat pajak dll),
yang diperoleh oleh membayar pajak bagian dari kelas menengah dan atas, untuk memberikan
handout besar miskin-tidak hanya makanan perangko dan kesejahteraan lainnya , tapi polisi dan
layanan darurat, jalan dan Taman, pemerintah, sistem peradilan, rumah sakit, pertahanan
nasional, sekolah, jalan, jembatan, jaringan listrik, dll, dan biaya degradasi lingkungan, dan biaya
keuangan dan emosional kejahatan dan itu ancaman, dll, sebagian besar ini tidak pernah dihitung
oleh siapa pun (dan tidak pernah disebutkan oleh Neomarxist dunia ketiga supremasi) ketika
mempertimbangkan ' biaya kesejahteraan ' atau kerugian besar keanekaragaman.
Dalam setiap kasus, Liberal, khayalan demokrasi adalah bahwa kemurahan dan kebijakan sosial
akan mengelas kita ' beragam ' (yaitu, fatal terfragmentasi) masyarakat menjadi satu keluarga
bahagia. Tapi handout pemerintah perlu terus meningkat (untuk keamanan sosial, perang,
perawatan kesehatan, sekolah, kesejahteraan, infrastruktur, dll) sementara dasar pajak relatif
menyusut, dan utang kami dan hak yang tidak didanai tumbuh dengan triliunan setahun,
sehingga perekonomian dalam proses runtuh. Keluarga rata memiliki pendapatan bersih kurang
nyata dan tabungan sekarang dari dua dekade yang lalu dan bisa bertahan sekitar 3 bulan tanpa
pendapatan, sekitar 40% dari pensiunan Amerika memiliki kurang dari $25.000 tabungan dll Dan
lagi, ini adalah yang terbaik kali dengan banyak ' bebas ' sumber daya (yaitu, dicuri dari orang lain
dan dari keturunan kita) di seluruh dunia dan sekitar 4.000.000.000 kurang orang daripada akan
ada oleh abad berikutnya. Sebagai ekonomi gagal dan kelaparan, penyakit, kejahatan dan perang
menyebar, orang akan membagi garis rasial dan agama seperti biasa, dan di Amerika Serikat
Hispanik dan hitam masih akan mendominasi bagian bawah. Jarang terjadi kepada mereka yang
ingin melanjutkan (dan meningkatkan) jumlah dan subsidi dari beragam bahwa uang untuk ini
akhirnya dicuri dari keturunan mereka sendiri, di antaranya jatuh beban lebih dari
$90.000.000.000.000 utang jika seseorang menghitung hak saat ini (atau sampai
$220.000.000.000.000 jika liabilitas berlanjut tanpa pengurangan handout dan tidak ada kenaikan
pajak), dan sebuah masyarakat dan dunia runtuh menjadi anarki.
Seperti dicatat, salah satu dari banyak efek samping yang jahat keragaman (misalnya,
peningkatan besar-besaran dalam kejahatan, degradasi lingkungan, kemacetan lalu lintas,
penurunan kualitas sekolah, kebangkrutan mendatang lokal, negara bagian dan pemerintah
federal, korupsi polisi dan pejabat perbatasan, kenaikan harga dari segala sesuatu, overloading
dari sistem medis, dll) adalah bahwa hak kita untuk kebebasan berbicara telah menghilang pada
setiap isu relevansi politik dan tentu saja yang berarti hanya tentang masalah apapun. Bahkan
secara pribadi, jika ada komentar negatif pada ' keragaman ' dicatat atau disaksikan oleh siapa
saja yang kredibel, rasis, supremasi dunia ketiga beragam dan pelayan Euro mereka akan
mencoba untuk mengambil pekerjaan Anda
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dan merusak bisnis atau orang Anda. Ini pasti ketika melibatkan tokoh publik dan masalah rasial
atau imigrasi, tapi tidak ada yang terlarang. Lusinan buku dalam dua dekade terakhir membahas
masalah termasuk ' polisi pemikiran baru: di dalam serangan Left pada kebebasan berbicara dan
pikiran bebas ', ' end of diskusi: bagaimana sisa industri kemarahan menutup bawah perdebatan,
memanipulasi pemilih, dan membuat Amerika kurang gratis (dan Fun) ' dan ' The silencing:
Bagaimana kiri adalah membunuh kebebasan berbicara ', tapi tidak akan menghalangi Sosialis
Demokrat (yaitu , lemari Komunis) dan orang gila pinggiran liberal. Seperti dicatat, saya menulis
buku ini karena tak seorang pun di Academia, maupun tokoh masyarakat, berani melakukannya.
Lain ' efek samping ' adalah hilangnya banyak kebebasan dan privasi kami sebagai pemerintah
terus memperluas perang melawan teror. Tidak pernah ada alasan kuat untuk mengakui jumlah
serius Muslim (atau lebih beragam dalam hal ini). Dalam hal apapun, tampaknya no-brainer untuk
tidak mengakui dan untuk mengusir tunggal yang belum menikah Muslim laki-laki berusia 15
untuk 50, tetapi bahkan jelas seperti bergerak sederhana berada di luar kemampuan
menghambat yang mengontrol Kongres dan tentu saja Presiden tercinta kita, yang semuanya,
dengan anggota Kongres, yang memilih untuk perubahan hukum imigrasi dimulai pada 1965,
dapat diadakan secara pribadi bertanggung jawab untuk 9/11, Boston Marathon pengeboman dll.
Tentu saja, Trump sedang mencoba untuk mengubah hal ini tetapi terlalu sedikit, terlambat dan
menghalangi hukum militer yang menyatakan, menjalankan negara dengan tentara, dan
mendeportasi atau Mengkarantina 100.000.000 dari penduduk yang paling berguna, tanggal
Amerika dengan takdir adalah pasti.
Sebuah contoh yang indah tentang bagaimana penindasan kebebasan berbicara menyebabkan
semakin kegilaan adalah kasus Mayor Hasan (courtesy Mark Steyn's "setelah Amerika"). Seorang
psikiater tentara di Fort Hood yang telah SoA (Soldier of Allah) pada kartu bisnis, ia sering
menegur ketika seorang mahasiswa magang tentara untuk mencoba mengkonversi pasien ke
Islam, dan banyak keluhan yang diajukan untuk anti-Amerika konstan komentar-satu hari ia
memberikan Power Point ceramah ke sebuah ruangan penuh dengan dokter tentara
membenarkan radikalisme nya. Kebebasan berbicara dan akal sehat tidak lebih tersedia di militer
daripada kehidupan sipil, ia kemudian dipromosikan ke Mayor dan dikirim ke Fort Hood, di mana
ia berkomentar kepada perwira unggul pada pembunuhan baru-baru ini dua tentara di Little
Rock: "ini adalah apa yang Muslim harus dilakukan-berdiri untuk para agresi" dan "orang harus
mengikat bom pada diri mereka sendiri dan masuk ke Times Square" , tetapi tentara tidak
melakukan apa pun karena takut dituduh bias. Suatu hari ia berjalan keluar dari kantornya
dengan senapan serbu dan membunuh 13 tentara. Ternyata dua gugus tugas anti-terorisme yang
berbeda menyadari bahwa ia telah sering kontak email dengan teroris Islamis radikal atas. Kepala
Angkatan Darat Staf Jenderal George Casey berkomentar: "apa yang terjadi di Fort Hood adalah
tragedi, tapi saya percaya itu akan menjadi tragedi yang lebih besar jika keragaman kita menjadi
korban di sini"!! Apakah itu kehilangan 70.000.000 pada kesejahteraan atau 1.700.000 di penjara
atau 3.000.000 pecandu narkoba yang lebih tragis?
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Invasi dari Southwest oleh Hispanics memberikan rasa apa yang akan datang dan Coulter dalam
bukunya "adios Amerika" bercerita tentang sampah Taman, sekolah yang turun dari A ke D kelas,
miliaran untuk ' bebas ' (yaitu, dibayar oleh atas kelas menengah dan atas dan bisnis) perawatan
medis dan layanan lainnya di Los Angeles sendirian dll Siapapun yang tinggal di sana yang ingat
apa yang Texas atau California seperti 30 tahun yang lalu tidak memiliki keraguan tentang
konsekuensi bencana keragaman seperti yang mereka lihat setiap hari. Di California, yang saya
kenal secara pribadi, daerah perkotaan (dan bahkan sebagian besar Taman dan pantai) yang saya
gunakan untuk menikmati sekarang ramai dengan Hispanik dan sering penuh sampah dan
semprot dicat dengan tanda-tanda geng, sementara jalan Raya mengerikan ramai dan kota dan
kota dikuasai dengan narkoba dan kejahatan, sehingga sebagian besar sekarang dihuni dan dunia
ekonomi terbesar ke-6 adalah menuju kebangkrutan karena mencoba untuk memindahkan
20.000.000 sebagian besar kelas yang lebih rendah Hispanics ke kelas menengah atas dengan
menggunakan uang pajak dari Euro. Salah satu dari makan siang terbaru adalah mencoba untuk
menempatkan semua Haram pada Obamacare. Beberapa orang yang saya tahu memiliki cakupan
medis tahunan mereka meningkat dari bawah $1000 sebelum Obamacare untuk sekitar $4000
(2017 perkiraan) dan ekstra $3000 adalah apa yang Demokrat mencuri dari siapapun yang
mereka bisa untuk menutupi biaya gratis atau sangat rendah perawatan biaya bagi mereka yang
membayar sedikit atau tidak ada pajak, dan yang sudah bangkrut rumah sakit dipaksa untuk
memberi mereka bebas "darurat" perawatan. Tentu saja, Partai Republik berusaha untuk
membunuhnya, tapi seperti seluruh pemerintah, itu sudah dalam spiral kematian yang hanya
peningkatan besar dalam biaya dapat memperbaiki.
Salah satu pelanggaran yang paling mencolok dari hukum AS oleh orang gila sayap kiri yang
mendukung Imigrasi adalah penciptaan ' kota Sanctuary '. Kota tidak mengizinkan dana kota atau
sumber daya yang akan digunakan untuk menegakkan hukum imigrasi federal, biasanya dengan
tidak memungkinkan karyawan polisi atau kota untuk menanyakan tentang status imigrasi
individu. Ini dimulai dengan Los Angeles pada tahun 1979 (sehingga menjadi kota besar pertama
disumbangkan ke Meksiko) dan sekarang termasuk setidaknya 31 kota besar Amerika. Agaknya,
Presiden dapat memerintahkan tentara atau FBI untuk menangkap pejabat kota yang lulus
peraturan ini untuk obstruksi keadilan dll, tapi itu area hukum yang suram sebagai (dalam indikasi
lain dari total kelepasan Kongres dan pengadilan dan keputusasaan dari sistem demokrasi saat ini
dipraktekkan) pelanggaran Imigrasi adalah pelanggaran sipil dan tidak Federal atau negara hukum
pidana yang mereka jelas harus. Setelah saya menulis ini pengadilan (diduga) diblokir Trump
upaya untuk memotong dana ke kota-kota perlindungan, lupa bahwa tujuan mereka adalah
untuk melindungi warga Amerika, dan bukan dari negara lain di sini secara ilegal. Dan baru-baru
ini California menyatakan dirinya sebuah negara tempat kudus, yaitu, sekarang bagian dari
Meksiko.
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Sebuah pemerintahan yang kompeten (mungkin kita bisa mengimpor satu dari Swedia, Cina atau
bahkan Kuba?) dapat melewati undang-undang tersebut dalam beberapa minggu. Juga, itu bisa
memaksa kepatuhan dengan memotong sebagian besar atau semua dana federal untuk setiap
kota atau negara yang gagal untuk mematuhi hukum imigrasi federal, dan setidaknya satu
tagihan tersebut telah diperkenalkan ke Kongres baru-baru ini, tetapi Demokrat dicegah bagian,
dan tentu saja Obama atau Clinton akan memvetoed setiap upaya memberikan Amerika kembali
ke Amerika. Trump tentu saja memiliki pandangan yang berbeda, meskipun ia tidak dapat
menyelamatkan Amerika melalui cara-cara demokratis.
Selama Demokrat (segera kembali ke kekuasaan dan, rumor memilikinya, untuk mengubah nama
mereka untuk Neomarxist Third World Supremacist Partai Amerika Latin, Asia, Afrika dan Timur
Tengah) yang berkuasa, tidak ada yang akan dilakukan, dan lebih banyak kota dan negara akan
berhenti menjadi bagian dari Amerika sampai Hispanik mengambil alih sepenuhnya Kapan-kapan
di paruh kedua abad ini. Hanya kudeta militer dapat menyelamatkan Amerika sekarang dan itu
sangat tidak mungkin para Jenderal memiliki keberanian.
Untuk review ini, saya membaca beberapa buku yang berorientasi politik dan artikel di cetak dan
di web dari jenis yang saya dihindari selama lebih dari 50 tahun, dan di dalamnya dan komentar
pada mereka melihat berulang-ulang tuduhan ' rasis ' terhadap orang yang hanya menyatakan
keinginan mereka untuk memiliki Amerika Serikat tetap makmur dan negara yang aman. Klaim ini
sekarang hampir selalu palsu dalam arti normal, tapi tentu saja benar dalam arti baru-yaitu, yang
satu menentang untuk membiarkan Meksiko dan Afrika lampiran Amerika. Jadi, saya menulis
jawaban atas fitnah ini, karena saya belum pernah melihat yang baik.
Sebenarnya, itu bukan ' rasisme ' tapi bela diri-yang beragam di Amerika adalah rasis, seperti
pada rata-rata, hidup Anda di sini adalah sebagian besar eksploitasi ras lain, terutama Eropa dan
Asia yang benar-benar membayar pajak. Untuk rasisme asli melihat bagaimana kelompok yang
berbeda asli negara Anda sendiri (atau imigran) diperlakukan di sana. Sebagian besar imigran di
Amerika Serikat bahkan tidak akan diizinkan untuk memasuki negara Anda, jauh lebih sedikit
diizinkan kewarganegaraan, hak istimewa pemungutan suara, bebas atau biaya rendah
perumahan, makanan, gratis atau bersubsidi perawatan medis, gratis sekolah, program tindakan
afirmatif, hak istimewa yang sama sebagai pribumi dll. Dan di Amerika Serikat, itu adalah
beragam yang telah mengambil ketenangan, keindahan, keamanan dan kebebasan berbicara
yang ada di sini sebelum segelintir politisi bodoh dan Hakim Mahkamah Agung membiarkan Anda
masuk Kami tidak pernah memilih untuk membiarkan Anda masuk atau menjadi warga negara-itu
dipaksa pada kami dengan halfwits dalam pemerintahan kita, dimulai dengan Lincoln dan rekanrekannya dalam kejahatan. Jika kita memiliki kesempatan untuk memilih di atasnya, beberapa
orang asing kecuali medis, ilmiah dan ahli teknologi dan beberapa guru akan diterima dan
mungkin 75% dari beragam akan dideportasi. Dalam banyak kasus, Anda memiliki agama asing
(beberapa di antaranya menuntut pembunuhan orang yang Anda ambil tidak suka) dan budaya
(pembunuhan kehormatan anak perempuan Anda, dll.), jangan
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membayar pajak yang adil (biasanya tidak ada) dan melakukan kejahatan yang jauh lebih banyak
per kapita (misalnya, 2,5 x untuk Hispanik, 4.5 x untuk orang kulit hitam).
Selanjutnya, kelas menengah Amerika membayar sekitar 30% dari pendapatan mereka kepada
pemerintah. Ini adalah tentang 66 hari/tahun kehidupan kerja mereka dan mungkin 20 hari yang
pergi untuk mendukung masyarakat miskin, sekarang sebagian besar beragam. Dan semua hal '
bebas ' seperti kesejahteraan, perangko makanan, perawatan medis dan rumah sakit, sekolah,
Taman, jalan, sanitasi, polisi, pemadam kebakaran, jaringan listrik, sistem pos, jalan dan Bandara,
Pertahanan Nasional dll ada sebagian besar karena ' rasis ' menengah atas dan kelas atas dibuat,
mempertahankan dan membayar untuk mereka. Mungkin lain 4 hari kerja pergi untuk
mendukung polisi, FBI, sistem peradilan, DHS, Border Patrol dan lembaga pemerintah lainnya
yang harus berurusan dengan alien. Tambahkan lain 10 atau lebih hari untuk mendukung militer,
yang sebagian besar diperlukan untuk berurusan dengan hasil dari 3rd World kelebihan penduduk
(penyebab utama nyata dari perang Korea, Perang Vietnam, Irak, Afghanistan, Suriah, Libya,
Yaman dan penyebab utama dari sebagian besar perang, kerusuhan sosial dan konflik masa lalu,
sekarang dan masa depan), dan biaya ini, ditambahkan ke kesejahteraan, Medicare, keamanan
sosial dan degradasi lingkungan (yang semakin meningkat persentase bagi imigran dan keturunan
mereka) adalah bangkrut negara, dengan satu-satunya solusi yang mungkin untuk mengurangi
manfaat dan meningkatkan pajak, beban yang akan jatuh pada keturunan semua orang. Anda
mengambil keuntungan dari kebebasan berbicara kita diciptakan untuk memberitahu
kebohongan berbahaya tentang kita dan mencegah diskusi rasional! Sebagian besar dari Anda,
jika melakukan hal ini di negara asal Anda, akan berakhir di penjara atau mati! Pembohong tak
tahu malu! Apa masalah Anda? -pendidikan yang buruk, tidak ada rasa syukur, jahat, bodoh, tidak
ada pengalaman dengan masyarakat beradab? (pilih 5). Dan siapa pun yang meragukan hal ini
hanya tidak tahu bagaimana menggunakan otak mereka atau net karena semuanya ada di sana.
Komentar ini hanya fakta bahwa setiap orang dapat melihat, bersama dengan ekstrapolasi
sederhana ke masa depan.
Juga, tolong biarkan aku bertanya beragam-Apakah orang di negara asal Anda bekerja 30 hari
setahun untuk mendukung puluhan juta alien yang melakukan kejahatan pada beberapa kali
tingkat pribumi, menyesakkannya sekolah Anda, jalan Raya, kota dan penjara, sampah Taman dan
pantai, cat semprot grafiti pada bangunan dan impor dan menjual obat untuk pecandu yang
melakukan lebih dari seratus juta kejahatan setahun (ditambahkan ke 100.000.000 atau sehingga
mereka berkomitmen sendiri)? Dan Pernahkah Anda memiliki 9/11 dan banyak pemboman dan
pembunuhan di rumah? Apakah imigran mengendalikan media sehingga Anda bahkan tidak dapat
mendiskusikan masalah ini yang menghancurkan negara Anda dan dunia? Apakah negara Anda
akan sepenuhnya dalam kendali mereka dalam beberapa generasi dan menjadi miskin lain,
kejahatan ditunggangi, kelaparan, korup 3 hellhole dunia? Tentu saja, untuk sebagian besar dari
Anda itu sudah ada, dan Anda datang ke Amerika untuk melarikan diri itu. Tapi keturunan Anda
tidak akan harus rindu Kampung untuk lubang neraka, karena mereka akan telah kembali
diciptakan di sini. Yang beragam di sini (dan mereka pelayan Euro) tidak pernah ban mengeluh di
semua media
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setiap hari tentang bagaimana mereka tidak diperlakukan secara adil dan tidak diberikan cukup
(yaitu, Euro dan yang relatif kaya beragam tidak bekerja cukup keras untuk mendukung mereka),
dan tidak pernah melintasi pikiran mereka bahwa jika itu bukan untuk pajak dibayar sebagian
besar oleh Euro sekarang dan selama lebih dari satu abad sebelumnya, akan ada sedikit atau tidak
ada polisi atau kebakaran atau layanan medis atau sekolah atau taman atau angkutan umum atau
jalan atau selokan dalam komunitas mereka , dan tentu saja tidak akan ada sebuah negara di sini,
karena terutama Euro yang menciptakan, dan mendukungnya dan yang melayani dalam militer
dalam semua perang. Dan itu terutama Euro dan keturunan mereka yang menciptakan jaring dan
PC yang digunakan untuk membuat ini dan media elektronik atau cetak Anda membaca ini,
teknologi yang menghasilkan makanan yang Anda makan dan obat yang membuat Anda tetap
hidup. Jika tidak untuk teknologi Euro dan keamanan, setidaknya 90% dari semua beragam di
dunia tidak akan ada. Semua orang mengutuk kolonialisme, tapi itu adalah cara yang beragam
dibawa keluar dari zaman kegelapan ke zaman modern melalui komunikasi, Kedokteran,
pertanian, dan penegakan pemerintahan demokratis. Jika tidak semua populasi mereka akan
tinggal sangat kecil, mundur, kelaparan, penyakit ditunggangi, miskin, terisolasi dan hidup di
zaman kegelapan (termasuk perbudakan dan setara) sampai hari ini. Untuk jumlah itu, Euro
antipati untuk Diversity (' rasisme ') adalah karena keinginan bahwa anak mereka memiliki sebuah
negara dan dunia layak tinggal di. Sekali lagi, ini adalah untuk semua orang manfaat, bukan hanya
Euro atau orang kaya.
Demikian pula, sepanjang hidup saya, saya telah mendengar orang dunia ketiga mengatakan
bahwa masalah mereka yang tidak proporsional dengan obat-obatan, kejahatan dan
kesejahteraan adalah karena rasisme, dan tentu saja ada beberapa kebenaran itu, tapi aku
bertanya-tanya mengapa Asia, yang harus tunduk pada rasisme juga (sejauh ini ada-dan relatif
terhadap kebanyakan beragam Kabupaten, itu cukup minim di sini), dan sebagian besar dari
mereka datang ke sini lebih baru-baru ini, berbicara sedikit atau tidak ada bahasa Inggris, tidak
memiliki kerabat di sini dan beberapa keterampilan, memiliki sebagian kecil dari kejahatan,
obat-obatan dan kesejahteraan (semua kurang dari Euro dan begitu cara kurang dari orang kulit
hitam atau Hispanik) dan rerata sekitar $10.000 lebih banyak pendapatan per keluarga dari
Euro. Juga, orang kulit hitam tidak pernah menganggap bahwa mereka tidak akan ada jika
nenek moyang mereka tidak dibawa ke dunia baru dan mereka tidak akan pernah lahir atau
bertahan di Afrika, bahwa mereka yang ditangkap dan dijual mereka biasanya Afrika, bahwa
sampai hari ini Afrika di Africa hampir secara universal memperlakukan mereka dari suku yang
berbeda sebagai subhuman (IDI Amin, Rwanda, Gaddafi dll dan jauh lebih buruk akan segera
datang sebagai penduduk Afrika membengkak oleh 3.000.000.000 oleh 2100), dan bahwa jika
mereka ingin melihat rasisme yang nyata dan eksploitasi ekonomi dan polisi maltreatment,
mereka harus pergi hidup hampir di mana saja di Afrika atau dunia ke-3. Kembali ke Afrika atau
Meksiko dll selalu menjadi pilihan, tetapi kecuali untuk penjahat melarikan diri keadilan, tidak
ada yang kembali. Dan itu adalah Euro yang mengakhiri perbudakan di seluruh dunia dan,
sejauh mungkin, untuk serfdom, penyakit, kelaparan, kejahatan dan perang di seluruh dunia ke3. Jika bukan karena kolonialisme dan penemuan Euro akan ada mungkin 1/10 sebagai banyak
beragam hidup dan mereka akan sebagian besar masih hidup karena mereka
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lakukan 400 tahun yang lalu. Demikian pula, tidak pernah disebutkan bahwa jika tidak untuk Euro,
yang sekitar 95% bertanggung jawab untuk membayar dan berjuang dan sekarat di WW2, Jerman
dan Jepang dan/atau Komunis sekarang akan mengendalikan dunia dan hanya Euro dapat
mencegah PKC dan/atau Muslim dari melakukannya di masa depan. Juga, itu sebagian besar Euro
yang berjuang, berjuang dan akan memerangi Komunis di Korea dan Vietnam, dan fanatik Muslim
di Irak, Suriah, Libya dan Afghanistan dan banyak orang lain segera datang.
Sejauh balas dendam pada Euro diperlukan untuk perbudakan mereka (tapi perbudakan oleh
orang kulit hitam lainnya dalam berbagai bentuk selalu ada), orang kulit hitam sudah memilikinya
berlimpah. Pertama, mereka telah sebagian besar didukung dan dilindungi oleh Euro selama
berabad-abad. Kedua, parasit yang mereka bawa bersama mereka telah menginfeksi dan
menghancurkan nyawa puluhan juta Euro. Malaria, schistosomes, filariasis, ascaris, demam
kuning, cacar dll, tetapi di atas semua hookworm, yang begitu umum dan begitu melemahkan
sampai dekade awal abad ini bahwa ia bertanggung jawab atas pandangan luas Selatan sebagai
bodoh dan malas.
Semua ini adalah crushingly jelas, tapi aku yakin tidak ada satu kelas sekolah atau perguruan
tinggi teks di dunia yang menyebutkan semua itu, karena jelas ' rasis ' untuk menunjukkan bahwa
beragam berutang sesuatu kepada Euro atau untuk menunjukkan bahwa lain beragam di negara
asal mereka selalu memiliki dan selalu akan memperlakukan mereka jauh lebih buruk daripada
Euro lakukan. Dan mereka tidak mampu menangkap kengerian sejati yang akan datang atau
mereka semua akan menjadi satu dalam menentang setiap peningkatan populasi oleh setiap
kelompok di mana saja dan setiap imigrasi ke Amerika. Nah sebelum 2100 Hispanik akan
mengontrol Amerika, dan seluruh dunia akan didominasi oleh Cina dan sisanya oleh umat Islam,
yang akan meningkat dari sekitar 1/5 dunia sekarang untuk sekitar 1/3rd oleh 2100 dan orang
Kristen melebihi jumlah, dan tidak ada kelompok yang dicatat untuk merangkul
multikulturalisme, hak perempuan, hak anak, hak hewan, hak gay, atau hak sama sekali. Jadi,
fakta yang jelas adalah bahwa secara keseluruhan Euro telah diperlakukan beragam jauh lebih
baik daripada mereka telah memperlakukan satu sama lain. Dan kita sekarang memiliki yang
terbaik kali, sementara oleh 2100 (memberikan atau mengambil satu atau dua generasi)
runtuhnya ekonomi dan kekacauan akan memerintah secara permanen kecuali mungkin
beberapa tempat yang secara paksa mengecualikan beragam. Sekali lagi, perlu diingat bahwa
dalam pandangan saya tidak ada, dan hampir pasti tidak akan pernah, setiap bukti perbedaan
genetik yang signifikan antara Euro dan beragam dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa
kecenderungan mereka untuk reproduksi berlebihan dan keterbatasan budaya lainnya adalah
kecelakaan sejarah.
Demikian pula, itu tidak pernah melintasi beragam, kiri, supremasi dunia ketiga, pikiran
Neomarxist bahwa setiap tahun mungkin 500.000.000.000 dolar dihabiskan di Amerika Serikat
oleh pemerintah federal, negara bagian dan kota govts. pada pendidikan, obat-obatan,
transportasi (Jalan Raya, jalan, kereta api, bus dan maskapai penerbangan
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sistem), polisi, kebakaran dan perawatan darurat, berbagai program kesejahteraan, pemerintah
dan sistem peradilan-sebagian besar diciptakan, dipelihara dan dibayar oleh Euro, dibantu oleh
pajak dari minoritas kecil baik-off beragam. Juga, ada FBI, NSA, CIA, dan angkatan bersenjata
Amerika Serikat (lain 500.000.000.000 setahun) dan negara Euro lainnya, tanpa yang tidak akan
ada Amerika Serikat dan sedikit atau tidak ada perdamaian, keamanan atau kemakmuran di mana
pun di dunia, dan mereka juga telah diciptakan, dijalankan dan dikelola sebagian besar oleh Euro,
yang merupakan sebagian besar orang mati dan terluka dalam setiap perang (kurang masalah bagi
Hispanik yang melayani dalam militer sekitar setengah tingkat Euro) dan di setiap kepolisian dari
1776 sampai sekarang. Tanpa obat dan kesehatan masyarakat tindakan, sebagian besar leluhur
mereka (dan seluruh dunia ketiga) akan menderita dan sering meninggal karena kusta, malaria,
cacing, bakteri, flu, tuberkulosis, cacar, sifilis, HIV, Hepatitis, demam kuning, ensefalitis, dan
teknologi untuk kolesterol tinggi dan tekanan darah, jantung, kanker, dan operasi hati,
transplantasi, MRI, XRAY, USG dll, dll, telah hampir semua telah diciptakan, dikelola dan sangat
banyak dibayar oleh Euro ' rasis ' dan ' supremasi kulit putih '.
Anda pikir kolonialisme buruk? Hanya berpikir apa yang dunia 3 akan seperti tanpa itu, atau apa
yang akan seperti hidup di bawah Nazi, Komunis atau Jepang (dan akan seperti hidup di bawah
Cina atau Muslim sekali menghancurkan Amerika beragam). Alasan ini tidak ada tapi hanya
menunjukkan fakta sejarah. Tapi baik, mari kita membatalkan ' ketidakadilan ' dan lulus kembali
ke Afrika (dan Amerika Latin dan Asia dll) hukum yang menyediakan dana untuk memulangkan
semua orang. Mereka bisa menjual aset mereka di sini dan sebagian besar bisa hidup seperti raja
di sana, tapi tentu saja akan ada sangat sedikit pengambil. Dan pada abad berikutnya akan ada
3.000.000.000 lebih Afrika (perkiraan resmi) dan seluruh benua akan menjadi selokan, dan
1.000.000.000 lebih banyak orang Asia, dan bahkan India dan Cina (yang akan menambahkan
seratus juta atau lebih masing-masing) akan terlihat seperti surga dibandingkan dengan Afrika,
setidaknya sampai sumber daya habis (minyak, gas, batu bara, humus , air tawar, ikan, mineral,
hutan).
Jika Anda melihat pada bersih Anda menemukan beragam merengek terus-menerus tentang
penindasan mereka, bahkan ketika itu terjadi dekade atau berabad-abad yang lalu, tapi aku tidak
melihat bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, bahkan hari ini, adalah tanggung
jawab saya, dan jauh lebih sedikit sehingga di masa lalu. Jika Anda ingin mengadakan setiap Euro
bertanggung jawab atas apa yang sebagian besar sekarang hidup benar tidak bersalah, maka kami
ingin memegang semua beragam bertanggung jawab atas semua kejahatan yang dilakukan oleh
salah satu dari mereka di sini atau kerabat mereka di negara asal mereka selama 400 tahun
terakhir, dan untuk bagian mereka dari semua puluhan triliunan yang dihabiskan untuk
membangun dan membela Amerika Serikat dan untuk menjaga mereka aman , sehat dan diberi
makan dengan baik. Ya, kebanyakan kulit hitam dan Hispanik miskin karena faktor sejarah di luar
kendali mereka, sama seperti Euro sering lebih kaya karena faktor sejarah di luar mereka, tetapi
poin penting adalah bahwa kita sekarang hidup tidak menyebabkan ini, dan bahwa di sini, sebagai
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hampir di mana-mana yang beragam adalah persentase yang signifikan, mereka melakukan
sebagian besar kejahatan, mengumpulkan sebagian besar kesejahteraan, membayar pajak yang
paling sedikit dan terus berkembang biak secara berlebihan dan menyeret negara mereka dan
dunia ke dalam jurang.
Pertimbangkan juga bahwa kejahatan kolonialisme hanya menonjol karena mereka baru-baru ini.
Jika kita melihat dengan cermat, kita menemukan bahwa hampir setiap kelompok di setiap negara
memiliki sejarah tak berujung pembunuhan, pemerkosaan, penjarakan dan eksploitasi tetangga
mereka yang terus hari ini. Ini tidak jauh dari tanda untuk menunjukkan bahwa hal terbaik yang
bisa terjadi adalah untuk ditaklukkan oleh Euro.
Sekali lagi, perlu diingat bahwa tidak ada dan hampir pasti tidak akan pernah ada bukti perbedaan
genetik yang signifikan antara Euro dan beragam dan bahwa keterbatasan mereka hampir pasti
karena budaya. Masalahnya bukan beragam atau Euro, tetapi orang yang egois, bodoh, tidak
jujur, malas, gila, dan pengecut dan hanya akan berperilaku sopan, jujur, dan adil jika dipaksa
untuk melakukannya. Memberikan hak orang daripada memiliki hak istimewa mereka harus
mendapatkan adalah sebuah kesalahan fatal yang akan menghancurkan setiap masyarakat dan
dunia. Dalam kelompok kecil di mana kita berevolusi, di mana setiap orang adalah kerabat kita,
altruisme timbal balik bekerja, tetapi dalam dunia segera bengkak untuk 11.000.000.000,
dorongan ini untuk membantu orang lain adalah bunuh diri. Dunia ini sepenuhnya sibuk dengan
teroris, tetapi efek mereka sebenarnya sepele dibandingkan misalnya, untuk kecelakaan lalu
lintas, pembunuhan, kecanduan narkoba, penyakit, erosi tanah dll, dan setiap hari 7.700.000.000
melakukan jauh lebih banyak kerusakan dunia hanya dengan hidup. Para ibu dari dunia ketiga
meningkatkan populasi sekitar 200.000 setiap hari, dan begitu juga lebih banyak kerusakan setiap
jam dari semua teroris di seluruh dunia akan dilakukan di seluruh abad ke-21 (sampai mereka
mendapatkan tangan mereka pada bom). Hanya beragam di Amerika Serikat dalam satu tahun
akan melakukan jauh lebih banyak kerusakan ke Amerika Serikat dan dunia dengan
menghancurkan sumber daya, mengikis humus dan menciptakan CO2 dan polusi lain dari semua
terorisme di seluruh dunia dalam semua sejarah. Apakah ada bahkan satu politisi atau Entertainer
atau pebisnis yang memiliki petunjuk? Dan jika mereka lakukan akan mereka katakan atau
melakukan apa pun-tentu saja tidak-yang ingin diserang untuk ' rasisme '.
Orang di mana-mana malas, bodoh dan tidak jujur dan demokrasi, keadilan dan kesetaraan dalam
negara kesejahteraan beragam besar adalah undangan terbuka untuk eksploitasi tak terbatas
tetangga mereka dan beberapa akan menolak. Dalam 1979 7% dari Amerika punya berarti-diuji
govt. manfaat sementara di 2009 itu lebih dari 30% dan tentu saja peningkatan sebagian besar
beragam. Makanan perangko naik dari 17.000.000 orang di 2000 untuk sekitar 43.000.000
sekarang. Dalam beberapa tahun pertama Obama lebih dari 3.000.000 terdaftar untuk
mendapatkan ' Cacat ' cek dan lebih dari 20% dari populasi orang dewasa sekarang ' Cacat ' yang
menurut Biro Sensus mencakup kategori seperti "mengalami kesulitan menemukan pekerjaan
atau sisa dipekerjakan" dan "telah
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kesulitan dalam pekerjaan sekolah ". Sekarang ada hampir 60.000.000 usia kerja (16 untuk 65)
orang dewasa yang tidak dipekerjakan atau sekitar 40% dari angkatan kerja. Keluarga ilegal
mendapatkan sekitar
$2,50 dalam manfaat langsung untuk setiap dolar mereka membayar pajak dan tentang lain $2,50
manfaat tidak langsung (dan tidak menghitung kerusakan mereka ke biosfer) sehingga mereka
adalah besar dan semakin meningkat menguras meskipun sering palsu ' Berita ' di internet
tentang nilai besar mereka.
Pembayaran bunga utang nasional kami diproyeksikan naik ke 85% dari total pendapatan Federal
oleh 2050. Sekitar setengah dari hutang kita dimiliki oleh govts asing., sekitar seperempat oleh
Cina, dan jika Cina terus membeli utang kami pada tingkat saat ini, sangat segera pembayaran
bunga kami kepada mereka akan menutupi Total anggaran militer tahunan mereka (CA.
80.000.000.000 vs US of CA
$600.000.000.000) dan (tergantung pada suku bunga) dalam beberapa tahun mereka akan dapat
Triple atau Quadruple pengeluaran militer mereka dan itu semua akan dibayar oleh pembayar
pajak AS. Sebenarnya, saya belum melihat itu mencatat, tapi biaya yang lebih rendah mereka
berarti bahwa mereka sebenarnya menghabiskan mungkin 300.000.000.000. Dan itu jarang
disebutkan mengapa anggaran militer AS begitu besar, dan bagaimana ikatan ke dalam gaya
hidup yang tinggi dan pemerintah besar subsidi di Eropa dan di seluruh dunia dalam hal ini.
Amerika Serikat adalah polisi bebas dunia, menyediakan teknologi, uang dan pasukan untuk
menjaga perdamaian dan memerangi perang di seluruh dunia dan terlalu bodoh untuk meminta
negara lain untuk membayar saham mereka-sampai komentar baru-baru ini oleh Trump. Untuk
tingkat yang signifikan, kemampuan Eropa dan negara di seluruh dunia untuk memiliki standar
hidup yang tinggi adalah karena pembayar pajak Amerika (tanpa tentu saja yang diminta)
membayar untuk pertahanan mereka selama 75 tahun terakhir.
CIS laporan imigrasi Total akan mencapai sekitar 51.000.000 oleh 2023, sekitar 85% dari total
peningkatan populasi (semua sisanya karena beragam sudah ada di sini) dan akan segera terdiri
dari sekitar 15% dari total penduduk-sejauh persentase terbesar di setiap negara besar dalam
sejarah. Dilaporkan bahwa Dept. keamanan tanah air New americans Taskforce diarahkan untuk
memproses aplikasi kewarganegaraan 9.000.000 pemegang kartu hijau secepatnya untuk
mencoba untuk mempengaruhi pemilu 2016.
Pemerintah federal adalah kanker yang sekarang memakan waktu sekitar 40% dari semua
pendapatan dari minoritas yang membayar pajak yang signifikan dan pemerintah federal pegawai
sipil yang sangat membayar lebih, rata-rata CA. $81.000 gaji dan $42.000 manfaat sementara
karyawan swasta mendapatkan sekitar
$51.000 gaji dan manfaat $11.000. Sekitar 25% dari semua barang dan jasa yang diproduksi di
Amerika Serikat dikonsumsi oleh pemerintah dan sekitar 75% dari total pendapatan pemerintah
diberikan sebagai subsidi bisnis dan pertanian dan kesejahteraan. Jika semua Pajak Federal
meningkat sebesar 30% dan pengeluaran tidak meningkat, anggaran mungkin seimbang dalam 25
tahun. Tentu saja, pengeluaran akan meningkat segera jika lebih banyak uang yang tersedia, dan
juga perekonomian akan mengambil hit besar karena akan ada lebih sedikit insentif untuk
mendapatkan atau untuk tinggal di
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USA dan investasi bisnis dan pendapatan akan turun. Diperkirakan bahwa Kepatuhan sektor
swasta terhadap peraturan pemerintah
1.800.000.000.000 setahun atau sekitar 12% dari PDB Total kami, dan tentu saja tumbuh terusmenerus, jadi kita limbah lebih pada dokumen pemerintah setiap tahun daripada PDB dari
sebagian besar negara. Dorongan utama untuk penyitaan selama-lamanya uang kita (tahun dari
kehidupan kerja kita) oleh pemerintah. adalah komunisme/sosialisme/fasisme dipaksakan kepada
kami oleh peningkatan pesat dari beragam, tetapi menjadi kekuatan polisi di dunia secara gratis
telah kami biaya trillions, yang juga diterjemahkan menjadi tahun kehidupan kerja kita seperti
yang dijelaskan di tempat lain di sini.
Orang miskin hampir selalu dibicarakan seolah-olah mereka entah bagaimana lebih unggul dari
orang kaya dan itu implisit bahwa kita harus membuat pengorbanan bagi mereka, tetapi mereka
hanya orang kaya dalam menunggu dan ketika mereka menjadi kaya mereka pasti persis sebagai
memuakkan dan eksploitatif. Hal ini disebabkan oleh psikologi bawaan kita, yang dalam kelompok
kecil di mana kita berevolusi masuk akal, karena semua orang adalah kerabat kita, tetapi di dunia
yang cepat runtuh karena perluasan dari beragam itu tidak masuk akal. Perawatan yang buruk
tidak lebih tentang orang lain daripada yang kaya.
Menakjubkan bahwa bahkan Obama dan Paus berbicara tentang kengerian datang perubahan
iklim, tapi tentu saja bukan kata tentang orangtua yang tidak bertanggung jawab yang
penyebabnya. Yang paling Anda dapatkan dari setiap pemerintah, akademik atau TV dokumenter
adalah saran yang lemah lembut perubahan iklim perlu ditangani dengan, tapi jarang petunjuk
bahwa kelebihan penduduk adalah sumber itu dan bahwa sebagian besar untuk abad terakhir
dan semua itu mulai sekarang dari dunia ke-3. Cina sekarang menciptakan dua kali C02 Amerika
Serikat dan ini akan bangkit seperti yang diharapkan untuk sekitar dua kali lipat ukuran PDB kami
oleh 2030 atau lebih, dan Amerika Serikat beragam menciptakan sekitar 20% dari polusi Amerika
Serikat, yang akan naik ke sekitar 50% oleh abad berikutnya.
Ann Coulter di "adios Amerika" menggambarkan cerita keterlaluan tentang apa yang tampaknya
menjadi satu-satunya kesempatan di mana orang Amerika sebenarnya harus memilih pada
masalah imigrasi-apa yang beberapa panggilan "yang besar 187 Prop demokrasi ripoff".
Dalam 1994 Californians, marah untuk melihat semakin Hispanik berkerumik ke negara bagian
dan menggunakan uang pajak, mengenakan proposisi suara 187 yang dilarang dari negara
menerima uang. Terlepas dari oposisi yang diharapkan dan keterlaluan terletak dari semua
melayani diri sendiri, boot Neomarxist dunia ketiga supremasi, itu berlalu sangat banyak
memenangkan 2/3 dari putih, 56% dari hitam, 57% dari Asia dan bahkan 1/3 dari Hispanik suara
(ya, banyak kelas menengah dan atas Hispanics menyadari diambil alih oleh Meksiko akan
menjadi bencana). Perhatikan bahwa semua orang ini adalah ' rasis ' atau ' supremasi putih '
(atau dalam kolom yang sedikit lebih sopan dari Carlos Slim Helu dikendalikan NY Times dll.
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' fanatik ' atau ' Nativists ') sesuai dengan penggunaan kata ini saat ini oleh persentase besar dari
liberal, banyak Hispanik, Sierra Club, yang ACLU dan bahkan pemenang Hadiah Nobel ekonom
Paul Krugman (yang baru-baru ini disebut Trump ' rasis ' untuk berani untuk mengatakan
kebenaran sementara membela Amerika Serikat dari aneksasi oleh Meksiko).
Bahkan membawa putus asa kandidat Republik untuk Gubernur, Pete Wilson ke tanah longsor
kemenangan, dengan 1/3 dari para pemilih menyatakan dukungannya untuk prop 187 adalah
alasan mereka untuk pemungutan suara untuknya. Namun, "ACLU dan kelompok anti-Amerika
lainnya" (Coulter) dibawa jas dan itu segera dipukul oleh Demokrat ditunjuk (yaitu, ' kehormatan
Meksiko ') Hakim pengadilan distrik untuk menjadi tidak konstitusional (yaitu, melindungi
Amerika daripada alien). Seperti dengan 1898 dan 1982 keputusan Mahkamah Agung
memberikan kewarganegaraan kepada siapa saja yang lahir di sini, itu adalah interpretasi halusasi
lain hukum kita dan demonstrasi yang jelas keputusasaan dari sistem pengadilan, atau cabang
pemerintah (setidaknya didominasi Demokrat satu) dalam melindungi Amerika dari dunia ketiga
pengambilalihan. Telah dikemukakan bahwa ACLU mengubah namanya menjadi alien Civil
Liberties Union dan bahwa itu, bersama dengan banyak organisasi lain dan individu yang bekerja
untuk menghancurkan Amerika Serikat, dipaksa untuk mendaftar sebagai agen pemerintah asing
atau sebaiknya, diklasifikasikan sebagai teroris dan semua karyawan mereka dan donor
dideportasi atau karantina.
Terlepas dari hal ini, baik negara atau pemerintah federal telah melakukan apa pun untuk
mencegah pengambilalihan, dan Coulter mencatat bahwa ketika GW Bush berlari untuk Presiden,
ia berkampanye di Amerika dengan Presiden Meksiko yang korup Gortari (Lihat komentar di
Carlos Slim di bawah), telah saudara Jeb ' imigrasi ilegal adalah suatu tindakan cinta ' Bush
berbicara dalam bahasa Spanyol di Konvensi Nasional Partai Republik , dan setelah menang,
memberi alamat radio mingguan dalam bahasa Spanyol, menambahkan halaman Spanyol ke situs
Gedung Putih, mengadakan Cinco de Mayo besar partai di Gedung Putih, dan memberikan pidato
kepada rasis terang-terangan
Dewan Nasional La Raza, di mana, antara lain kemarahan, ia berjanji $100.000.000 dalam uang
Federal (yaitu, uang kita) untuk mempercepat aplikasi imigrasi! Jelas dengan baik Partai Republik
dan Partai Demokrat mencari aneksasi oleh Meksiko, tidak ada harapan untuk proses demokrasi
di Amerika kecuali secara drastis berubah dan jelas ini tidak akan pernah terjadi dengan
menggunakan proses demokratis.
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California adalah yang terbesar ke-6 dalam perekonomian di dunia, di depan Perancis, Brazil,
Italia, Korea Selatan, Australia, Spanyol, India, Rusia, dan Kanada, dan lebih dari dua kali lipat dari
Meksiko, dan dalam sekitar 10 tahun, ketika mereka 10.000.000 anak tumbuh dan total
penduduk Hispanik dari Calif adalah tentang 22.000.000 (hanya menghitung kaki), mereka akan
memiliki negara dan itu akan telah dianed oleh Meksiko.
Dalam beberapa tahun terakhir, Calif Gubernur Brown menandatangani legislasi pemberian
lisensi driver untuk tidak sah, dan membayar untuk perawatan medis gratis bagi anak-anaknya
(yaitu, tentu saja kita pembayar pembayar pajak). Dia setuju untuk membiarkan non-warga
memantau jajak pendapat untuk pemilu, dan mereka telah ditunjuk untuk posisi pemerintah lain
seperti Dewan kota tanpa pemerintah negara bagian persetujuan. Dia juga memaksa semua
pejabat negara untuk melakukan obstruksi keadilan dengan menandatangani hukum yang dikenal
sebagai Trust Act (yaitu, kepercayaan mereka tidak akan merampok, pemerkosaan, pembunuhan,
menjual obat-obatan dll), yang menentukan bahwa kecuali imigran telah melakukan kejahatan
serius tertentu, mereka tidak dapat ditahan (untuk pengiriman ke FBI untuk deportasi) masa lalu
ketika mereka akan dinyatakan menjadi layak untuk dibebaskan. Batch baru "Mari menjadi bagian
dari Meksiko" hukum juga termasuk salah satu yang akan memungkinkan imigran tanpa status
hukum untuk diterima di bar negara dan praktek hukum di California. Tapi dia memveto RUU
yang memungkinkan orang asing ilegal untuk melayani pada juri. Jadi, satu-satunya hal yang
menghalangi langkah terakhir dalam membalikkan Calif. pengadilan ke Meksiko adalah keputusan
sewenang-wenang satu orang! Namun, itu tidak akan lebih dari beberapa tahun sebelum Hispanik
adalah Gubernur dan kemudian ini dan tak berujung kekejaman lain akan terjadi, termasuk
mungkin memberikan hak untuk memilih mungkin dengan melewati hukum negara lain yang
melanggar atau menghalangi Federal satu. Dalam setiap kasus, akan ada segera dengan sedikit
perbedaan di California antara menjadi warga negara Amerika Serikat dan warga negara lain yang
dapat menyelinap di perbatasan. Perhatikan bahwa seperti biasa warga California tidak pernah
diizinkan untuk memberikan suara pada salah satu masalah ini, yang disahkan oleh badan
legislatif negara yang dikendalikan Demokrat. Mengapa mereka tidak hanya jujur dan mengubah
nama untuk Neomarxist Partai Meksiko? Setidaknya mereka harus dipaksa untuk mendaftar
sebagai agen dari pemerintah asing.
Sudah pasti bahwa California (dan pada akhir abad AS) hilang ke peradaban (yaitu, itu akan menjadi
seperti Meksiko, yang tentu saja akan jauh lebih buruk pada saat itu karena sebagian besar sumber
daya dunia akan hilang dan lain 3.000.000.000 orang akan dengan menuntut mereka) kecuali
pemerintah mengirim pasukan Federal ke California (dan negara lain dengan kota perlindungan)
untuk mendeportasi ilegal dan menangkap semua orang (termasuk banyak pejabat terpilih) yang
melanggar Federal Hukum. Bahkan ini hanya akan memperlambat bencana kecuali hukum
dilewatkan mengakhiri bayi jangkar (yaitu, mereka mendapatkan kewarganegaraan karena mereka
lahir di sini),
sebaiknya retroaktif untuk 1982 atau lebih baik untuk 1898, dan warga rescinding untuk mereka
dan semua orang yang mendapatkannya dari mereka-i. e. semua keturunan dan kerabat mereka.
Juga tentu saja
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yang 1965 hukum imigrasi harus dinyatakan tidak konstitusional dan semua orang (dan kerabat
dan keturunan) yang berimigrasi sejak saat itu status mereka ditinjau dengan pembayar pajak
yang signifikan yang tersisa dan pembayar non atau rendah dipulangkan. Sulit untuk
mendapatkan statistik yang tepat, sebagai ' rasis ' untuk bahkan berpikir tentang hal itu, tetapi di
Stockton, California dan Dallas, Texas sekitar 70% dari semua kelahiran adalah untuk terlarang dan
mungkin 90% dari total menghitung semua Hispanik, dan tentu saja tagihan hampir semua
dibayar oleh Euro dan ' kaya ' beragam melalui pajak paksa, yang tentu saja mereka tidak pernah
bisa memilih pada.
Untuk mengakhiri hak kesuluh, hukum yang baru harus disahkan dan bukan yang lama dicabut,
karena tidak ada hukum seperti itu — ini adalah pendapat yang sepenuhnya sewenang-wenang
tentang keadilan Willie, "bayi jangkar" Brennan dan hanya segelintir hakim yang pernah memilih
penafsiran halusif dari hukum ini. Mereka yang ingin melihat bagaimana Mahkamah Agung
menghancurkan negara kita dengan mengikis batas antara menjadi warga negara Amerika dan
orang yang melewati (dan kurangnya akal sehat dasar dalam hukum dan keputusasaan dari sistem
hukum Amerika-dan pendapat yang bertentangan ahli hukum) dapat berkonsultasi Levin ' Men in
Black ' atau melihat Amerika Serikat v. Wong Kim Ark , 169 US 649 (1898) (ya itu adalah seorang
Cina yang memulai penyerangan di Amerika lebih dari satu abad yang lalu) di mana 6 pengacara
(yaitu, Hakim pengadilan) diberikan kewarganegaraan kepada anak dari orang asing penduduk
dan Plyler v. DOE, 457 US 202 (1982) di mana 5 pengacara (dengan 4 tidak setuju) diberikan
kewarganegaraan kepada orang-orang asing ilegal dan siapa pun yang melahirkan saat
berkunjung. Jika hanya salah satu dari 5 orang bodoh yang memilih ini telah berubah pikiran
mereka kita akan memiliki mungkin 10.000.000 lebih sedikit pada gulungan kesejahteraan
sekarang dan mungkin 50.000.000 lebih sedikit dengan 2100. Tentu saja, tidak ada yang lain
450.000.000 atau jadi orang dewasa hidup antara saat itu dan sekarang yang pernah diizinkan
untuk memilih ini atau salah satu masalah mendasar terkemuka tak terelakkan untuk runtuh.
Seperti yang sekarang kita lihat di media setiap hari, dalam sebuah ' perwakilan ' demokrasi apa
yang diwakili bukan kepentingan Amerika, tapi egomania, keserakahan, kebodohan dan supremasi
dunia ketiga.
Berapa banyak orang yang diperlukan untuk tangan Amerika ke Meksiko? Untuk bencana imigrasi
TKO di 1965 ada 320 perwakilan dan 76 Senator, dan untuk bayi jangkar dua keputusan
Mahkamah Agung berjumlah 11 pengacara, sebagian besar ' warga negara yang luar biasa '
sekarang mati, sehingga keluar dari approx. 245.000.000 orang dewasa Amerika hidup sekarang,
sekitar 120 sangat senior warga sebenarnya memilih untuk serah terima. Sebagai jelas
demonstrasi dari keputusasaan demokrasi perwakilan (seperti yang dipraktekkan di sini) sebagai
salah satu yang bisa ingin.
Jelas, jika Amerika adalah untuk tetap menjadi tempat yang layak untuk hidup bagi siapa pun,
1965 bertindak, dan semua yang berikutnya, perlu dicabut oleh hukum yang menempatkan
moratorium pada semua Imigrasi dan naturalisasi, dan lebih baik Rescinds atau setidaknya ulasan
kewarganegaraan bagi semua orang naturalisasi sejak 1965 (atau lebih baik sejak yang pertama
absurd putusan hak kesulai di 1898), bersama

87

dengan semua kerabat dan keturunan mereka. Semua kasus mereka dapat ditinjau dan
Kewarganegaraan diberikan pada individu pilih yang mencetak cukup tinggi pada skala titik,
dengan penerima kesejahteraan, menganggur kronis, penjahat, dan keturunan mereka tidak
memenuhi syarat, mereka dengan gelar perguruan tinggi atau medis, guru, insinyur, pemilik
bisnis dll, mendapatkan poin terhadap kelayakan, yaitu, hanya akal sehat dasar jika Amerika
adalah untuk bertahan hidup.
Setelah Ann Coulter (' adios Amerika '), kita perhatikan bahwa pajak perusahaan di Amerika
Serikat adalah salah satu yang tertinggi di dunia negara-negara besar di 39% dan sebagai
pemerintah terus menaikkan pajak untuk mendukung setengah dari negara yang pada beberapa
jenis kesejahteraan (jika salah satu termasuk jaminan sosial, pengangguran, perangko makanan,
perumahan subsidi, kesejahteraan dan veteran manfaat) , pasti modal dan pekerjaan akan
meninggalkan, dan memasuki abad berikutnya dengan sumber daya menghilang, dan karena
seluruh populasi tahunan meningkat dari 2.400.000 sekarang beragam, yang berarti sekitar
200.000.000 lebih dari mereka (untuk total sekitar 350.000.000 dari sekitar 500.000.000) oleh
2100, yang terfragmentasi rakyat berjuang untuk sumber daya, dan secara drastis mengurangi
standar hidup dengan runtuhnya akhirnya tidak dapat dihindari , bahkan tanpa kejahatan
predator dari tujuh Senile sociopaths (yaitu, PKC)..
Mengenai situasi pajak, di 2013, mereka dengan pendapatan kotor di atas $250.000 (hampir
semua dari mereka Euro) dibayar hampir setengah (48,9%) dari semua pajak pendapatan
individu, meskipun mereka menyumbang hanya 2,4% dari semua pengembalian diajukan dan tarif
pajak rata-rata mereka adalah 25,6%. Bagian bawah 50% dari Pelapor (mereka yang membuat di
bawah $34.000-mungkin setengah beragam dan setengah Euro) dibayar rata-rata 1,2% pajak
penghasilan federal untuk total saham dari 2,4% sementara berikutnya 35% dari Pelapor (mereka
yang membuat $34k ke $69k) rata 21% pajak tingkat untuk total saham dari 10,5% dari total pajak
penghasilan federal dikumpulkan. Jadi, jelas bahwa bertentangan dengan pandangan umum dari
Demokrat/ketiga supremasi dunia/Neomarxists, kelas menengah atas dan atas memberikan yang
miskin sebagian besar tumpangan gratis, dan bahwa kita sudah memiliki satu kaki dalam
komunisme. Namun, kita tidak boleh melupakan $2.500.000.000 hari AS akan menjadi hutang
dan Total
$80.000.000.000.000 atau lebih liabilitas yang tidak didanai (mis., jaminan sosial dan Medicare),
yang pada akhirnya harus dibayar oleh beberapa combo dari peningkatan pajak dan penurunan
manfaat bagi keturunan mereka. Pertimbangkan ini: "ketika kita menggabungkan populasi nonpembayar dan non-Pelapor dan melihat untuk melihat apa persentase keseluruhan dari masingmasing kelompok tidak membayar pajak, kita menemukan bahwa: 50,7 persen dari rumah tangga
Afrika Amerika tidak membayar pajak penghasilan, 35,5 persen dari rumah tangga Amerika Asia
tidak, 37,6 persen dari rumah tangga Amerika putih tidak, dan 52 persen dari (hukum) Hispanik
tidak membayar pajak penghasilan. Ada sekitar 5X sebagai banyak Euro (putih) sebagai orang
kulit hitam dan
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4X banyak Euro sebagai Hispanik di Amerika Serikat, dan ada sekitar% sama kulit putih dan kulit
hitam pada kesejahteraan (39%) dan sekitar 50% dari Hispanik, sehingga persentase bijaksana
yang berarti orang kulit hitam sekitar 5X dan Hispanik sekitar 8X mungkin berada pada
kesejahteraan sebagai Euro.
Termasuk pajak properti, pajak penjualan dll membawa kelas menengah rata ($ 34k ke $69k
pendapatan) pajak sampai sekitar 30%, jadi 4 bulan/tahun atau sekitar 15 tahun tenaga kerja
dalam seumur hidup 50 tahun pergi ke pemerintah, persentase besar untuk mendukung imigran
yang menghancurkan Amerika dan dunia, dan persentase besar lain untuk militer, yang
merupakan kekuatan polisi bebas untuk seluruh dunia.
Menghitung semua dukungan seperti yang disebutkan di atas (yaitu, bukan hanya makanan
perangko dll, tetapi adil miskin dari semua biaya lainnya) rata-rata keluarga kelas menengah
bekerja sekitar 5 minggu/tahun atau 5 tahun kehidupan kerja mereka untuk mendukung
masyarakat miskin. Baik imigrasi massal, atau perbudakan, atau bayi jangkar, atau pembibitan
berlebihan, atau pengangguran, atau kejahatan dan obat-obatan adalah kesalahan mereka, tetapi
kelas menengah dan atas membayar untuk orang miskin, dan anak-anak mereka akan membayar
lebih (mungkin setidaknya 10 tahun mereka 50 tahun kerja hidup dengan baik sebelum 2100)
sampai standar hidup dan kualitas hidup adalah hampir sama dengan negara yang beragam, dan
mereka berdua akan turun terus-menerus setiap tahun sampai runtuh, bahkan jika geng tujuh
sociopaths hancur.
Tentu saja, setiap statistik memiliki Statistik counter dan Neomarxist dunia ketiga supremasi dan
50 cent Army dari PKC yang sibuk menyebarkan disinformasi dan trolling semua media sosial,
tetapi sebagai panduan kasar kita menemukan sebuah studi baru-baru ini yang menemukan
bahwa 37% rumah tangga imigran Hispanik mendapat mayoritas pendapatan mereka dari
kesejahteraan sementara 17% orang kulit hitam melakukannya (kulit putih tidak dilaporkan tapi
saya akan menebak sekitar 10%). Dari
$3.500.000.000.000 anggaran, sekitar 595.000.000.000 adalah defisit dan sekitar
486.000.000.000 pergi ke kesejahteraan, sehingga menghilangkan kesejahteraan akan hampir
menyeimbangkan dan menghilangkan semua biaya yang terkait dengan orang dan keturunan
mereka dinaturalisasikan sejak 1965 akan menempatkan Amerika Serikat kokoh di hitam dan
mungkin akan memungkinkan melunasi hutang $18.000.000.000.000 Nasional sebelum akhir
abad, sementara menerapkan dinaturalisasikan warga Repatriation Act kemungkinan akan
memungkinkan ini lebih dekat ke pertengahan.
Ketika saya menulis ini saya melihat sebuah ' item berita ' (yaitu, salah satu rentetan tanpa henti
dibayar kebohongan ditanam di sana setiap hari oleh beragam dan 50 cent Army) di Yahoo yang
memberitahu saya bahwa narkotika yang melakukan kami bantuan besar sebagai mayoritas
bekerja dan membayar sekitar $1000 setiap pajak per tahun. Tapi mereka tidak mengatakan
kepada kita bahwa mereka biaya negara mungkin $25.000 masing-masing dalam biaya dapat
dilacak langsung dan jika Anda menambahkan bagian mereka dari semua biaya lainnya (untuk
mempertahankan pemerintah. polisi, pengadilan, tentara, jalanan dll., dll) itu mungkin dua kali
lipat. Seperti Coulter memberitahu Anda di P47 dari adios Amerika, seorang orang berpendidikan
perguruan tinggi membayar pajak $29k lebih per tahun
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dari mereka mendapatkan kembali dalam Layanan pemerintah. Namun imigran hukum
mendapatkan kembali rata-rata $4344 lebih dari yang mereka bayar, sementara mereka yang
tanpa gelar sekolah tinggi kembali sekitar $37k lebih dari yang mereka bayar. Dia mengatakan
bahwa sekitar 71% dari rumah tangga ilegal mendapatkan kesejahteraan.
Sekitar 20% dari keluarga AS mendapatkan 75% dari pendapatan mereka dari pemerintah (yaitu,
diekskresikan dari pembayar pajak dan dipinjam dari bank di 2,5 milyar/hari) dan lain 20%
mendapatkan 40%. Di Inggris, yang sekitar setara dengan Amerika Serikat pada
beragam/Neomarxist jalan untuk kehancuran, tentang 5.000.000 orang atau 10% orang dewasa
mampu hidup sepenuhnya pada kesejahteraan dan belum bekerja sehari sejak pemerintah buruh.
mengambil alih di 1997, dan lain 30% menerima dukungan parsial. Yunani, terkenal karena itu
bailout besar baru-baru ini, adalah kasus khas bagaimana massa selalu menyeret suatu negara ke
dalam kekacauan jika diizinkan. Orang biasanya pensiun pada pemerintah penuh pensiun di 50-an
dan sedini 45, dan ketika pensiun pada 50 diizinkan untuk beberapa pekerjaan berbahaya seperti
bom pembuangan, segera diperbesar untuk menutupi lebih dari 500 pekerjaan termasuk penata
rambut (bahan kimia berbahaya seperti sampo) dan penyiar radio dan TV (bakteri pada
mikrofon)-tidak ada saya tidak bercanda.
Orang sering memuji negara Eropa untuk kesejahteraan murah hati mereka, tetapi sebenarnya itu
adalah terutama mungkin karena hampir semua pertahanan mereka sejak 50 ' s (untuk
mengatakan apa-apa tentang dua perang dunia, Korea dan Vietnam perang, Afghanistan, Irak,
Suriah, Somalia, Serbia dll, dll), yaitu, sekitar $10.000.000.000.000 dalam biaya langsung dan
mungkin lain $10.000.000.000.000 tidak langsung) telah dibayar oleh Amerika Serikat (dan oleh
kehidupan Amerika dan cedera), yaitu, oleh 20% dari pembayar pajak AS yang membayar pajak
yang signifikan, ditambah banyak dari $18.000.000.000.000 hutang. Bahkan, seperti seluruh
dunia, mereka bahkan tidak akan menjadi negara independen jika bukan karena Amerika Serikat
yang mengalahkan Jerman dalam dua perang dan Jepang dan mempertahankan Komunis dan
sekarang umat Islam di bawah kontrol selama setengah abad. Jadi bukan hanya AS berdarah
kering oleh orang miskin dan beragam di sini, tapi kami membayar untuk mereka di seluruh dunia
serta membantu orang kaya di sana semakin kaya. Khas dari semua Eropa, di Perancis, di mana
Muslim telah menjadi masalah besar, bahkan ketika tidak menyembelih orang, sebagian besar
dari mereka berada pada kesejahteraan, dibayar sebagian oleh Amerika Serikat. Selama sekitar
satu dekade blok pemungutan suara terbesar dalam U. N adalah organisasi kerjasama Islam yang
mengendalikan misalnya, Dewan hak asasi manusia, di mana mereka hanya mengizinkan hak yang
diizinkan oleh hukum Islam, dan melupakan hak perempuan, hak anak, hak gay, kebebasan
beragama, bebas pidato dll dan bahkan kebebasan dalam bentuk apapun. Sebagai umat Islam
tidak terkendali pemuliaan meningkatkan persentase penduduk dunia dari 1/5 ke 1/3 oleh 2100
atau lebih dan peradaban runtuh, ini akan menjadi jauh lebih buruk.
Islam dipertahankan dengan ketangguhan seperti itu karena di negara dunia yang miskin 3 itu
telah menjadi satu-satunya pertahanan terhadap sifat mementingkan diri sendiri dan
menyediakan pria miskin dengan jaminan reproduksi dan kelangsungan hidup. Hal yang sama
digunakan untuk menjadi kasus untuk Kekristenan. Hal ini juga jelas
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bahwa sebagai abad ke-22 pendekatan dan Amerika runtuh, Cina akan menggantinya sebagai '
setan besar ' karena akan menjadi dominan di seluruh dunia, melindungi yang terus tumbuh
investasi dan warga Cina, dan akhirnya melakukan apa pun yang diinginkan, sebagai ' diversifikasi
' hasil mengendalikan Amerika oleh Meksiko dan Afrika dan kehilangan superioritas militer dan
uang dan akan berjuang. Dan tentu saja, orang Cina tidak akan mengikuti jalan Amerika dan '
diversifikasi ' ke runtuh, kecuali melalui beberapa kemalangan besar mereka menjadi
Demokrat/Neomarxist (mereka tentu saja sekarang hanya komunis dalam nama).
Sedikit dari tanda tapi terlalu bagus untuk melewatkan adalah contoh yang indah dari pewarisan
(dysgenics) yang kedua hanya untuk kelebihan penduduk dalam membawa tentang runtuhnya
peradaban industri (meskipun kebenaran politik melarang diskusi di mana saja).
Pakistan Inggris, yang sering mengimpor sepupu mereka untuk menikah dan begitu juga berbiak
dengan sampai 5 anak keluarga, terkadang dengan beberapa istri, menghasilkan 30% dari
penyakit langka di Inggris, meskipun mereka adalah 2% dari populasi. Tentu saja, sebagian besar
berada di kesejahteraan dan para defjektiva menghasilkan biaya besar untuk perawatan penuh
waktu dan pendidikan khusus (bagi mereka yang tidak tuli dan buta). Dan pengadilan tinggi
Eropa, seperti Mahkamah Agung AS, telah melupakan alasan sebenarnya untuk yang ada dan
terpesona oleh suicidal utopian Delusions, telah memerintah pemerintah harus membayar
manfaat penuh Spousal untuk semua istri dan tidak dapat menarik garis pada dua.
Bagian yang baik dari buku Coulter dihabiskan untuk kejahatan, dan kita harus terlebih dahulu
mencatat (Coulter tampaknya tidak, meskipun aku berharap dia tahu) bahwa jarang dianggap
bahwa itu sangat kurang dilaporkan, terutama di kalangan orang miskin dan beragam. Dengan
demikian, BJS mengatakan bahwa sekitar 3.400.000 kekerasan kejahatan per tahun pergi tidak
dilaporkan dan angka untuk non-kekerasan yang (perampokan, penyerangan, pencurian kecil,
vandalisme, menangani narkoba, dll) harus dalam ratusan juta, tidak proporsional dilakukan oleh
(dan menderita) yang beragam. Satu menemukan bahwa persen dari laki dewasa dipenjara untuk
kulit putih adalah 0,7, untuk Hispanik 1,5 dan untuk orang kulit hitam
4,7. tampaknya mustahil untuk menemukan angka nasional yang tepat untuk biaya penahanan
tetapi $35K/Year tampaknya minimum, dan mungkin $50K untuk sistem hukum, dan mungkin lain
$50k dalam biaya medis dan psikologis, program rehabilitasi, hilangnya pekerjaan oleh korban
mereka dll Menurut BJS orang kulit hitam non-Hispanik menyumbang 39,4% dari populasi penjara
dan penjara di 2009, sementara kulit putih non-Hispanik adalah 34,2%, dan Hispanik (dari ras
apapun) 20,6%. Menurut laporan 2009 oleh Pew Hispanik Center, di 2007 Latin "menyumbang
40% dari semua pelanggar federal yang dijatuhi hukuman-lebih dari tiga kali lipat saham mereka
(13%) jumlah penduduk dewasa AS ". Sekali lagi, perlu diingat tidak ada dan hampir pasti tidak
akan pernah ada bukti perbedaan genetik yang signifikan antara Euro dan beragam
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dalam psikologi, atau IQ, dan bahwa insiden mereka yang lebih besar masalah harus sepenuhnya
karena budaya mereka.
Jika seseorang hanya menghitung tidak sah, tingkat kejahatan dan pemenjaraan mungkin akan
dua kali lipat yang dilaporkan untuk Hispanik hukum. Sebagai Coulter catatan (p101-2) tidak
mungkin untuk mendapatkan angka yang sebenarnya untuk kejahatan imigran karena tentu saja '
rasis ' bahkan menyarankan mereka harus dikumpulkan (dan seperti yang dicatat, Semua
kejahatan di antara beragam sangat kurang dilaporkan dan banyak Hispanik yang salah
diklasifikasikan sebagai kulit putih), tapi pasti di atas yang dinyatakan, sehingga tingkat
sebenarnya mereka bisa dekat dengan orang kulit hitam. Satu set data menunjukkan sekitar 1/3
dari negara 2.200.000 dan tahanan lokal asing lahir dan mungkin lain 5% adalah Amerika lahir
Hispanik dan lain 30% hitam, meninggalkan sekitar 32% putih. Orang asing yang lahir adalah 70%
lebih cenderung telah melakukan kejahatan kekerasan dan dua kali lebih mungkin kelas A felony.
Sebagai Coulter catatan, hampir semua kelompok imigran memiliki tingkat kejahatan yang lebih
tinggi daripada pribumi. Ketika invasi berlanjut, penyuapan dan pemerasan akan melihat
peningkatan besar saat mereka naik ke standar dunia ketiga. Suap (bentuk pemerasan yang paling
ringan) secara tunai atau setara adalah interaksi normal antara masyarakat di dunia ketiga dan
polisi, petugas militer, bea cukai dan Imigrasi, Inspektur kesehatan dan kebakaran, guru, petugas
penerimaan sekolah, dan bahkan dokter, ahli bedah dan perawat. Saya tidak menebak di sini
ketika saya menghabiskan satu dekade kehidupan saya di dunia ketiga dan mengalami dan
mendengar banyak cerita tentang semua hal di atas. Seiring berjalannya waktu, kita dapat
mengharapkan hal ini menjadi rutinitas di sini juga (pertama tentu saja di California dan negara
Barat lainnya) dan norma Nasional sesudahnya. Selain terus meningkat dalam kejahatan dari
semua jenis kita akan melihat persentase kejahatan dipecahkan drop ke tingkat yang sangat
rendah dari dunia ketiga. Lebih banyak sumber daya yang dikhususkan untuk solusi pembunuhan
daripada kejahatan lainnya dan sekitar 65% diselesaikan di Amerika Serikat, tetapi di Meksiko
kurang dari 2% diselesaikan dan ketika Anda mendapatkan di luar kota Meksiko tingkat tetes ke
dekat nol. Juga mencatat bahwa tingkat di sini digunakan untuk menjadi sekitar 80%, tetapi telah
menurun secara paralel dengan peningkatan dalam beragam. Juga 65% adalah rerata tetapi jika
Anda bisa mendapatkan Statistik saya yakin itu akan naik dengan persentase Euro di kota dan
drop sebagai persen dari beragam meningkat. Di Detroit hanya 30% yang dipecahkan. Jika Anda
melacak yang merampas, perkosaan dan pembunuhan, sudah jelas bahwa kehidupan hitam lebih
penting untuk Euro daripada yang mereka lakukan untuk orang kulit hitam lainnya.
Spanyol dapat menjadi bahasa resmi dan wajib dan Katolik Roma agama resmi, dan tentu saja
kartel Meksiko akan menjadi organisasi kriminal dominan, setidaknya untuk negara bagian barat
daya oleh abad pertengahan dan kemungkinan seluruh negara dengan 2100.
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Tentu saja, seperti Coulter menunjukkan, sangat sulit untuk mendapatkan statistik tentang ras
dan kejahatan atau semakin pada ras dan apa pun, karena dianggap ' rasisme ' bahkan untuk
bertanya dan pemerintah menolak untuk mengumpulkannya. Menemukan kebenaran dibuat
jauh lebih sulit karena kelompok minat khusus Hispanik (yaitu, supremasi dunia ketiga), yang
dilafal oleh liberal Euro, yang telah kehilangan atau menjual apa pun akal sehat atau kesopanan
yang mungkin mereka miliki, bekerja keras menyebarkan disinformasi dengan ratusan ribu item
palsu atau menyesatkan di internet dan media sosial setiap minggu. Dia tampaknya tidak
menyebutkan penipuan besar-besaran yang difasilitasi oleh Yahoo, Bing, Facebook dan lain-lain,
yang hadir di antara item berita mereka, disinformasi dibayar yang menyajikan ' Berita ' yang
sengaja palsu atau sangat menyesatkan, seperti item yang disebutkan di atas (diulang berkali-kali
sehari di suatu tempat di net) yang mengatakan bahwa narkotika adalah hal yang baik karena
mereka membayar pajak.
Meskipun diberi tumpangan sebagian besar gratis, yang beragam mengambil semua itu untuk
diberikan (terutama karena itu ' rasis ', ' benci ' dan ' supremasi putih ' untuk menunjukkan
perjalanan bebas mereka, sehingga Anda tidak akan menemukannya di media utama) dan tidak
memiliki masalah mengsuahi polisi, rumah sakit, dan setiap cabang pemerintah untuk setiap
dibayangkan pelanggaran. Euro harus mendapatkan petunjuk dan menuntut mereka kembali!
Mereka dan pemerintah AS, sekarang bahwa Trump adalah Presiden, bisa mengajukan jutaan jas
atau kasus pidana terhadap orang yang kerusuhan di jalanan, piket dan protes mengganggu lalu
lintas, menghancurkan jendela dan menyebabkan kerugian Bisnis, Trauma psikologis, dll. Sue
dan/atau menangkap semua penjahat dan keluarga mereka untuk kerusakan properti, polisi,
hilangnya pendapatan bisnis dan pekerjaan, dll Juga menuntut polisi dan setiap cabang
pemerintah karena gagal untuk melindungi mereka setiap kali kejahatan yang dilakukan,
terutama oleh beragam ilegal.
Ketika saya menulis ini orang tua dari San Francisco muda perempuan dibunuh oleh kriminal
Asing ilegal, yang telah dideportasi berkali-kali, dan kemudian terlindung dari deportasi oleh polisi
San Francisco (obstruksi keadilan), menggugat mereka dan FBI (dan mereka harus menuntut
Dewan Pengawas dan Gubernur Brown dan badan legislatif negara bagian yang memilih untuk
aturan Sanctuary dan Trust Act juga). Ditebak ia ditemukan tidak bersalah dan di kota kudus San
Francisco (dan sekarang negara Sanctuary California) mampu menjalani hidupnya kejahatan
sementara yang didukung pada biaya publik.
Ratusan ribu dirampok, diserang, diperkosa atau dibunuh oleh beragam, dan mungkin
100.000.000 menjadi korban dalam cara yang lebih rendah setiap tahun, dan pihak yang terluka
(paling sering beragam) harus menuntut setiap waktu. Untuk memfasilitasi hal ini, Euro bisa
mendirikan sebuah dana dan berbagai organisasi untuk menghilangkan kejahatan dan kriminal
terhadap Euro. Dan tentu saja, semua negara yang penjahat kelahiran asing berasal harus dipaksa
untuk membayar biaya kepolisian dan menuntut mereka dan menjaga mereka di sinikesejahteraan, perawatan medis,
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sekolah, dan bagian mereka dari semua barang dan jasa yang disebutkan di atas, termasuk
pertahanan nasional. Meksiko harus membayar semua biaya kepolisian perbatasan dan untuk
semua kejahatan dan untuk semua pemeliharaan terlarang di sini sejak hari pertama-i. e., kembali
ke mengatakan 1965. Dan mereka dan Kolombia dll harus membayar biaya penegakan obat,
pecandu pengobatan dan jailing, dan mengatakan $20.000.000 baik setiap kali seseorang
diperkosa, cacat atau dibunuh oleh pecandu narkoba atau oleh seorang ilegal atau warga negara
naturalisasi atau keturunan orang yang berasal di negara mereka. Jika mereka tidak akan kita bisa
mengusir semua orang yang lahir di sana dan memotong semua perdagangan dan Visa, atau
hanya menyita minyak mereka, produksi mineral dan makanan. Seperti banyak ide di sini
Kedengarannya aneh karena pengecut dan kebodohan ' kami ' pemimpin (yaitu, tidak sebenarnya
kita karena kita tidak pernah bertanya) telah mendapatkan kami begitu digunakan untuk
disalahgunakan. Kami adalah negara terakhir yang harus memasang dengan pelecehan tetapi
politisi dan orang bodoh sayap kiri telah membuat kita tanda termudah di planet ini. Ya 9/11
adalah pelecehan yang paling mencolok, tetapi sebenarnya kita menderita karena banyak
kematian dan cedera dari beragam setiap tahun (misalnya, hanya dari obat-obatan dan pecandu
atau hanya dari perang), dan jauh lebih banyak kerusakan setiap hari, jika Anda ekstrapolasi
konsekuensi dari kehadiran mereka di sini ke masa depan.
Banyak kontroversi yang dihasilkan ketika Trump menyebutkan kami membiarkan pemerdi ke
negara, tapi dia hanya menyatakan fakta. Kebanyakan kejahatan di masyarakat beragam tidak
pernah dilaporkan, sering kali karena mereka dilakukan oleh geng Hispanik yang mengendalikan
mereka. Coulter menceritakan beberapa (penerbit memotong buku menjadi dua dan dia bilang
dia dapat dengan mudah menghasilkan 50 kasus untuk setiap satu dikutip) dari kejahatan
perkosaan yang lebih memalukan yang dilakukan di sini, mencatat sebuah studi di mana
perempuan Latino di sini melaporkan masa kanak-kanak pelecehan seksual di sekitar 80X tingkat
wanita Amerika lainnya, dan karena tampaknya mungkin banyak yang tidak ingin berbicara
tentang hal itu , itu bisa lebih tinggi. Dia mencatat bahwa di sebagian besar remaja Amerika Latin
perkosaan tidak dianggap sebagai kejahatan (misalnya, usia persetujuan di Meksiko adalah
12) dan dalam hal apapun, sangat jarang bahwa apa pun yang dilakukan tentang hal itu, karena
sering terhubung ke anggota geng atau keluarga mereka dan jika Anda protes Anda mati.
Coulter mencatat bahwa illegal telah membuat area yang luas dari tanah publik USA barat daya
dan Taman tidak aman dan beberapa telah ditutup. Setengah dari beberapa kebakaran hutan 60
pada tanah Federal atau suku antara 2006 dan 2010 dimulai oleh illegal, banyak dari mereka
ditetapkan sengaja untuk menghindari penangkapan. Biaya pertempuran ini 30 sendiri mungkin
membayar untuk awal yang baik pada pagar perbatasan yang aman.
Saya berasumsi semua orang tahu tentang pertumbuhan ganja besar-besaran operasi yang
dilakukan oleh kartel Meksiko di hutan nasional kita. Selain erosi dan polusi, itu adalah norma
bagi petani untuk membunuh banyak hewan dan mengancam pendaki. Paling menyedihkan dari
semua adalah sellout dari Sierra Club (yang tiba-tiba mengubah lagu mereka setelah
mendapatkan
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$100.000.000 kontribusi dari miliarder David Gelbaum dengan syarat bahwa mereka mendukung
imigrasi-jelas bingung sebagai tangan kanannya melindungi alam sementara kiri menghancurkan
itu), yang sekarang dikhususkan untuk imigrasi massal, mengecam siapa pun menentang sebagai
"rasis putih" bahkan ketika mereka beragam. Jadi, mereka adalah kelompok lain yang harus
dibuat untuk mendaftar sebagai agen dari pemerintah asing dan eksekutif mereka dan
kontributor utama dibuat untuk bergabung dengan penjahat lain dikarantina di sebuah pulau
(yang Aleutians akan menjadi sempurna tetapi bahkan Kuba akan lakukan) di mana mereka tidak
bisa berbuat lebih banyak ruginya. Mengingat terang-terangan mencemari California oleh
Hispanik, dan jelas sebagai akhir hari alam di Amerika sebagai imigran tentang dua kali lipat
populasi selama abad berikutnya atau lebih, ini benar-benar menakjubkan dari satu sudut
pandang, tetapi pengecut dan kebodohan hanya untuk diharapkan.
Salah satu pembunuhan di Amerika Serikat dikatakan total sekitar $9.000.000 biaya seumur hidup
dan jika mereka mendapatkan kematian itu adalah beberapa juta lebih. Pada sekitar 15000/Year
yang akan sekitar $150 miliar/tahun hanya untuk homicides-paling oleh beragam. Meksiko
memiliki sekitar 5X tingkat pembunuhan Amerika Serikat dan Honduras sekitar 20X dan keturunan
Anda pasti bisa berharap untuk tingkat kami bergerak ke arah itu. Coulter mencatat bahwa
Hispanik telah berkomitmen sekitar 23.000 pembunuhan di sini dalam beberapa dekade terakhir.
Ketika saya menulis, item ini muncul di internet. "Dalam sebuah file foto tak bertanggal, Jose
Manuel Martinez tiba di Lawrence County judicial Building di Moulton, ala., sebelum memohon
bersalah untuk menembak Jose Ruiz di Lawrence County, ala., pada bulan Maret 2013. Martinez
telah mengaku membunuh puluhan orang di seluruh Amerika Serikat sebagai penegak untuk
Kartel Narkoba di Meksiko. " Tidak tentu saja jarang, hanya satu dari sedikit untuk membuat
Headline baru-baru ini.
Mencari sekitar 2.200.000 tahanan (lebih dari 1% dari populasi dewasa) dan biaya untuk
menempatkan mereka di penjara dari awal karir kriminal mereka mungkin $50.000 masingmasing atau sekitar $100.000.000.000 dan biaya untuk menjaga mereka di sana dari sekitar
$35.000 masing-masing atau tentang $75.000.000.000 berarti minimal $150.000.000.000
setahun, tidak termasuk biaya pemerintah dan sosial lainnya. Saya tidak melihat ada perkiraan
yang sangat jelas di internet untuk total biaya kejahatan di Amerika Serikat, tetapi di 2013
diperkirakan bahwa kejahatan kekerasan saja biaya Inggris (di mana senjata yang jauh lebih
jarang dan mafia Meksiko dan Kolombia tidak beroperasi secara signifikan) CA. $150.000.000.000
atau sekitar $6000/rumah tangga, atau sekitar 8% dari PDB, tetapi Amerika Serikat memiliki
persentase yang jauh lebih tinggi dari imigran, senjata dan obat-obatan, jadi termasuk semua
kejahatan tanpa kekerasan dan mencari hanya 5% dari PDB, yang akan menjadi sekitar
900.000.000.000 per tahun. Mencari sekitar 60% dari kejahatan karena beragam, atau mungkin
80% jika Anda menghitung bahwa Euro kecanduan obat-obatan yang diimpor oleh beragam, kita
membayar sesuatu seperti 700.000.000.000 setahun untuk mendukung beragam kejahatan.
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Tentu saja, semua orang bersalah dari tindak pidana, terlepas dari asal kebangsaan, sejarah atau
status bisa memiliki kewarganegaraan mereka dibatalkan dan dideportasi atau dikarantina di
sebuah pulau, di mana biaya pemeliharaan mereka bisa dari $0 sampai $1000/tahun daripada
$35.000 dan bisa dibuat satu arah perjalanan untuk menghindari recidivism. Ya, Sci-Fi-nya
sekarang, tetapi sebagai abad ke-22 pendekatan dan peradaban runtuh, toleransi kejahatan akan
mengurangi kebutuhan. Untuk saat ini, tidak ada yang akan dilakukan, dan kejahatan di sini akan
mencapai tingkat di Meksiko sebagai perbatasan terus membubarkan dan runtuhnya lingkungan
dan mendekati kebangkrutan membubarkan perekonomian. Di dalam Meksiko pada 2014
sendirian, 100 warga negara AS diketahui telah dibunuh dan lebih dari 130 diculik dan lain-lain
hanya menghilang, dan jika Anda menambahkan orang asing lain dan Meksiko itu berjalan ke
dalam ribuan. Bahkan kecil bepergian sedikit negara seperti Honduras mengelola beberapa
pembunuhan 10 dan 2 penculikan setahun warga negara AS. Dan tentu saja, ini adalah yang
terbaik kali-itu semakin terus lebih buruk sebagai perkembangbiakan tanpa batasan dan penipisan
sumber daya yang membawa runtuhnya semakin dekat.
Dalam indeks lain tentang seberapa jauh dari kontrol Meksiko adalah, kartel pidana, diyakini
menghasilkan lebih dari $21.000.000.000 setiap tahun dari narkoba, pertambangan ilegal,
Memancing dan penebangan, pencurian, prostitusi, pemerasan, penculikan dan penggelapan,
adalah ancaman meningkat untuk PEMEX, monopoli minyak Meksiko. Antara 2009 dan 2016,
pencuri mengetuk pipa sekitar setiap 1,4 km sepanjang PEMEX sekitar 14.000 kilometer jaringan
pipa, mendapatkan lebih dari $1.000.000.000 dalam pendapatan tahunan dari gas yang mereka
jual di pasar gelap. Mereka mampu melakukan hal ini dengan meneror karyawan PEMEX untuk
mendapatkan info pada operasinya, menawarkan mereka sama seperti yang mereka lakukan
untuk semua orang di Meksiko-perak atau timah, yaitu, mengambil suap atau Anda dan keluarga
Anda mati.
Euro mendengar terus-menerus tentang seberapa buruk mereka tidak ingin memberikan beragam
bahkan lebih. OK baik, mari kita setuju untuk melakukannya menyediakan negara dunia ketiga
mereka dari memungkinkan dalam imigran sampai mereka terdiri dari sekitar 30% dari populasi
mereka sekarang dan 60% oleh 2100, memberlakukan undang-undang yang memberikan semua
orang asing di negara mereka, secara legal atau tidak, kewarganegaraan untuk bayi mereka,
kesejahteraan, makanan gratis, perawatan medis gratis, sekolah bebas, kekebalan untuk
deportasi, perawatan darurat gratis , lisensi driver, lisensi untuk praktek hukum, hak untuk
melayani pada juri, hak untuk membawa semua kerabat mereka (yang juga mendapatkan semua
hak istimewa), hak untuk setup organisasi yang membantu mereka untuk berbaring di Imigrasi
formulir, untuk menghindari deportasi, untuk menekan kebebasan berbicara dan untuk
menumbangkan proses politik sehingga mereka dapat mengambil alih negara. Sebenarnya, mari
kita membuatnya mudah dan melakukannya jika bahkan salah satu negara mereka menerapkan
bahkan beberapa dari ini. Tentu saja, itu tidak akan pernah terjadi.
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Tentu saja, mereka yang memiliki setiap jenis kekurangan mental atau fisik tidak puas
dengan tingkat kesejahteraan mereka dan juga semakin terorganisir. Mereka dengan
autism, sebenarnya spektrum kekurangan genetik karena sebanyak 1000 gen, sekarang
berkampanye untuk dianggap sebagai tidak kekurangan tetapi ' neuroberagam ' dan '
neurotypicals ' harus menganggap mereka sebagai teman sebaya atau bahkan atasan
mereka. Tidak masalah bagi saya jika seseorang ingin memiliki ' teman ' atau pasangan yang
tidak dapat mengalami cinta atau persahabatan dan yang merasa sama ketika mereka mati
seperti yang mereka lakukan ketika ikan mas mereka tidak (kecuali menjadi lebih kesal
dengan ketidaknyamanan yang lebih besar). Dan mereka yang memiliki lebih dari kasus
ringan tidak akan pernah memegang pekerjaan dan akan menjadi beban bagi kerabat dan
masyarakat mereka (yaitu, minoritas yang membayar pajak) sepanjang hidup mereka, dan
memiliki kecenderungan yang kuat untuk menyampaikan masalah pada setiap keturunan
yang mereka miliki, sehingga kemungkinan akan meningkat terus-menerus, sama seperti
ratusan masalah genetik lainnya dengan warisan yang signifikan. Sebagai diagnosis telah
membaik, sehingga memiliki kejadian autisme, yang sekarang melebihi 1%, seperti halnya
bahwa untuk skizofrenia, gangguan schizotypal, ADHD, kecanduan narkoba, alkoholisme,
alexithymia, IQ rendah, depresi, gangguan bipolar, dll, dll, jadi mungkin gabungan insiden
melumpuhkan gangguan mental melebihi 10% dan mereka yang memiliki masalah fisik
yang membutuhkan sebagian atau lengkap dukungan seumur hidup mungkin mirip, dan
keduanya meningkat dalam jumlah dan persen, hasil yang tak terelakkan dari ' peradaban ',
' demokrasi ' dan ' hak asasi manusia '. Jelas, sebagai ekonomi runtuh, biaya perawatan
kesehatan naik, dan persentase yang semakin besar adalah Nonworking tua dan mental
atau fisik dinonaktifkan, sistem gila ini akan runtuh-i. e., Amerika Serikat pada akhirnya
akan memiliki tentang handout yang sama untuk semua orang sebagai negara dunia ketiga
pada awal abad ke-22-none.
Coulter komentar pada warga negara Meksiko Carlos Slim Helu (orang terkaya ketiga di
dunia saat aku menulis ini) dalam konteks hampir Universal berbohong tentang dan
penghindaran masalah imigrasi oleh New York Times dan media lainnya. Dia memberikan
pinjaman yang besar kepada Times beberapa tahun yang lalu, untuk menyelamatkannya
dari kebangkrutan, dan ini mungkin menyumbang kegagalan berikutnya untuk menutupi
masalah imigrasi dengan cara yang bermakna. Slim adalah dunia Premier monopoli dan
perusahaannya mengendalikan 90% dari pasar telepon Meksiko dan banyak dari industri
utama (Meksiko ' s mengacu pada negara mereka sebagai slimlandia). Kekayaannya setara
dengan sekitar 5% dari PDB Meksiko. Untuk menambahkan perspektif, karena Amerika
Serikat memiliki sekitar 15 kali PDB Meksiko, untuk menjadi sebanding, Bill Gates atau
Warren Buffet harus bernilai sekitar satu triliun dolar masing-masing atau sekitar 12X nilai
mereka sebagai 2019.
California adalah uang terbesar membuat negara AS untuk Slim, yang mengambil barang
dan Jasa Meksiko adalah sekitar $140 juta/hari. Untuk mendapatkan rasa bagaimana
keadaan ketika Slim berhasil mendapatkan perusahaan telepon Meksiko (dan apa yang
dapat diharapkan di sini segera), Gortari (dipilih oleh GW Bush untuk kampanye dengan
dia) adalah Presiden dari setan monopoli politik yang kejam PRI, dan dalam tahun-tahun
berikutnya saudara Gortari ditemukan
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dibunuh, sanak saudaranya ditangkap oleh polisi Swiss ketika mereka mencoba untuk menarik
$84.000.000 dari rekening bank saudaranya, dan ia melarikan diri dari Meksiko ke Irlandia,
di mana ia tetap. Ini adalah salah satu alasan yang disebut Coulter Slim Baron perampok
dan pengaruh yang memalukan di Meksiko dan Amerika. Dia mencatat bahwa sekitar
$20.000.000.000 dari pendapatan tahunan Slim dari monopoli teleponnya berasal dari
Meksiko tinggal di sini. Dia adalah Libanon di kedua belah pihak, sehingga Meksiko telah
mengalami pengambilalihan asing itu sendiri.
Hati yang perdarahan bersikeras Amerika menunjukkan semakin banyak "kemanusiaan"
dan menjamin keruntuhan kita sendiri untuk membantu massa, tapi apa kemanusiaan
melakukan acara beragam? Mereka berkembang biak seperti kelinci dan mengkonsumsi
tanpa menahan diri, sehingga mengutuk semua orang, termasuk keturunan mereka sendiri,
ke neraka di bumi. Tidak ada yang mulia tentang yang miskin — mereka hanya orang kaya
yang menunggu. Menunjukkan khas pelupaan pendirian, menteri luar negeri kami Kerry
memuji Cina untuk ' mengangkat 200.000.000 orang keluar dari kemiskinan ' tetapi gagal
untuk dicatat ini menempatkan menguras besar pada sumber daya dunia, dan dilakukan
dengan mencuri dari masa depan, termasuk keturunan mereka sendiri, dan bahwa hal ini
tidak berkelanjutan. Sepuluh atau 11.000.000.000 (oleh 2100) semua mencoba untuk tetap
keluar dari kemiskinan menjamin runtuhnya dunia. Cina yang lebih tinggi QOL, seperti kita
sendiri, hanya sementara, diperoleh pada biaya keturunan mereka sendiri dan dunia masa
depan.
Berapa banyak kualitas hidup (QOL-ukuran umum termasuk kekayaan, tingkat kejahatan,
stres, lalu lintas, masalah narkoba, kebahagiaan dll) mungkin Amerika mendapatkan
keuntungan dengan berbagai langkah? Banning jangkar bayi mungkin sampai QOL 5% pada
pertengahan abad dan 10% pada akhirnya, relatif tidak melakukan apa-apa. Membuat
larangan retroaktif untuk 1982, atau lebih baik untuk 1898, dan dengan demikian
mendeportasi sebagian besar dari mereka yang dinaturalisasikan dengan menjadi terkait
dengan bayi jangkar, dapat meningkatkan Qol lain 5% segera. Pelarangan imigrasi
mungkin menaikkan 10% lain dengan akhir abad, sementara membuat larangan retroaktif
untuk 1965 dan mendeportasi sebagian besar imigran bersama dengan keturunan mereka
dan kerabat dinaturalisasikan mungkin memberikan Amerika (beragam dan Euro) lain 20%
lebih qol segera.
Dan mungkin ada kembali ke Afrika atau restitusi perbudakan UU yang mengirim semua
orang kulit hitam, atau setidaknya mereka yang pada kesejahteraan, menganggur atau di
penjara, kembali ke tanah air mereka sehingga kita tidak akan pernah lagi harus
mendengarkan mereka konyol keluhan tentang menjadi diculik (seperti yang dicatat,
mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa jika tidak untuk perbudakan mereka tidak
akan ada dan jika tidak untuk kolonialisme dan teknologi euro mungkin 90% dari orang di
dunia ketiga tidak akan ada) , belum lagi jika tidak untuk Euro mereka sekarang akan hidup
(atau sekarat) di bawah Nazi atau Jepang atau Komunis. Tentu saja, orang bisa melakukan
ini pada kasus per kasus, menjaga semua terampil (misalnya, medis dan personil Hitech).
Daripada atau sebelum lambat
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proses deportasi, orang bisa membatalkan kewarganegaraan atau setidaknya hak suara
dari semua warga negara naturalisasi dan keturunan mereka sejak 1965.
Para 42.000.000 Afrika-Amerika (sekitar 74.000.000 oleh 2100) yang memperhitungkan 4.5
x sebagai banyak tahanan per kapita sebagai Euro, mendapatkan tumpangan sebagian
besar gratis untuk semua layanan dan kesejahteraan penting, mengambil alih dan
membuat wilayah yang luas tidak dihuni kota, meningkatkan kepadatan dan lalu lintas oleh
sekitar 13% dll, sehingga mereka dapat menurunkan qol dari semua orang Amerika sekitar
20% pada umumnya tetapi untuk huni bagi mereka yang berada di lingkungan miskin.
Hispanik jumlah sekitar 18% (atau sekitar 25% termasuk illegals) dan mereka account
untuk minimal 2,5 x sebagai tawanan banyak sebagai Euro dan memiliki semua masalah
lain, sehingga menyebabkan qol drop dari sekitar 30% atau lagi untuk huni di daerah
mereka mendominasi, yang segera akan mencakup seluruh barat daya Amerika Serikat.
Jadi secara keseluruhan, itu adalah menebak yang adil yang mendeportasi paling beragam
akan sekitar dua kali lipat QOL (atau mengatakan dari hanya tertahankan untuk indah)
sekarang untuk orang biasa, tapi tentu saja jauh lebih meningkatkan untuk miskin dan
kurang untuk kaya. Jika salah satu kemungkinan membandingkan QOL di 2119 (yaitu, abad
dari sekarang), jika semua kemungkinan anti-keragaman langkah yang diadopsi, relatif
terhadap apa yang akan jika sedikit atau tidak ada yang dilakukan, saya berharap QOL akan
sekitar 3X lebih tinggi atau lagi dari tak tertahankan untuk fantastis.
Setelah mendokumentasikan ketidakmampuan INS dan pemerintah., dan yang tak
terhitung jumlahnya rasis anti-putih dan terang-terangan (dalam arti asli makna rasis)
organisasi (misalnya, Dewan Nasional La Raza) membantu untuk rawa kami dengan
imigran (daftar parsial di p247 adios Amerika) Coulter mengatakan "satu-satunya hal yang
berdiri di antara Amerika dan dilupakan adalah moratorium imigrasi Total" dan "The milyar
dolar industri Imigrasi telah berubah setiap aspek dari hukum imigrasi ke dalam mesin
Penipuan. Reunifikasi keluarga adalah penipuan, "pekerja pertanian" adalah penipuan,
yang berteknologi tinggi visa penipuan dan suaka dan kasus pengungsi yang monumental
penipuan. " Bukunya sangat didokumentasikan (dan sebagian besar data ditinggalkan
karena kendala ukuran) dan tentu saja hampir semua data dapat ditemukan di internet.
Sebagai Coulter catatan, sebuah jajak pendapat 2015 menunjukkan bahwa lebih banyak
orang Amerika memiliki pendapat yang baik Korea Utara (11%) daripada ingin
meningkatkan imigrasi (7%,) tetapi kebanyakan Demokrat, yang Clintons, Bush, Obama,
Casino Mogul Sheldon Adelson, hedge fund miliarder David Gelbaum, Carlos Slim,
pemenang Hadiah Nobel ekonom Paul Krugman dan megabillionaire pendiri Facebook
Mark Zuckerberg tidak ingin Amerika untuk pernah memilih di atasnya. Dia juga
menyebutkan bahwa kemudian Gubernur Florida Jeb Bush (dengan seorang istri Meksiko)
mendorong untuk tagihan untuk memberikan lisensi driver untuk alien ilegal (menyalin
California) hanya 3 tahun setelah 13 dari 9/11 teroris telah menggunakan driver Florida
lisensi untuk naik pesawat. Ya
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Jeb Bush yang sama yang baru-baru ini disebut illegal imigrasi "sebuah tindakan cinta" (tentu
saja ia
berarti cinta untuk Meksiko dan kebencian untuk Amerika Serikat, atau setidaknya Euro nya).
Runtuhnya yang tak terelakkan dari Amerika Serikat (dan negara dunia pertama lainnya di
Eropa hanya satu atau dua langkah di belakang, karena mereka telah membiarkan di
beragam yang memproduksi anak di sekitar 3 kali Euro TARIF) menunjukkan kelemahan
fatal dalam demokrasi perwakilan. Jika mereka untuk bertahan hidup dan tidak berubah
menjadi dunia ketiga hellholes, mereka harus membentuk sebuah meritokrasi. Mengubah
usia pemilih untuk 35 minimum dan 65 maksimum, dengan minimum IQ 110, bukti
stabilitas mental, kurangnya ketergantungan obat atau alkohol, tidak ada keyakinan
kejahatan, dan nilai minimum pada tes SAT yang akan mendapatkan satu ke perguruan
tinggi yang baik. Tapi maaf keadaan apa yang berlalu untuk peradaban yang ditunjukkan
oleh sebuah jajak pendapat Gallup baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 50% dari
Amerika percaya setan mempengaruhi peristiwa sehari-hari, dan bahwa UFO adalah nyata,
sementara 36% percaya pada telepati dan sekitar 25% dalam hantu. A Ya pada salah satu
dari ini akan tampaknya menjadi alasan yang baik untuk seumur hidup pengecualian dari
pemungutan suara dan lebih baik kehilangan kewarganegaraan sebagai harus ' ya ' atau '
mungkin ' atau ' mungkin ' jawaban untuk "Apakah Anda pikir OJ Simpson tidak bersalah".
Mungkin itu akan mengurangi rasa sakit sedikit untuk menyadari bahwa tidak hanya
pemerintah Amerika yang dan keuangan, sebagai versi bunuh diri yang terjadi di negara
demokrasi lainnya. Di Inggris, Biro anak Nasional telah mendesak guru tempat penitipan
anak untuk melaporkan setiap ' rasis ' ucapan dari anaknya muda sebagai tiga. Sekitar 40%
dari Briton menerima beberapa bentuk kesejahteraan. London memiliki kejahatan yang
lebih kekerasan daripada Istanbul atau New York dan dikatakan memiliki hampir 1/3 dari
kamera CCTV di dunia, yang mencatat rata-rata warga sekitar 300 kali sehari. Tentu saja,
seperti biasa, tidak ada statistik yang dapat dipercaya untuk Cina, di mana beberapa
perusahaan elektronik yang paling sukses berada di bisnis CCTV dan di mana perangkat
lunak pengenalan wajah sering dapat mengidentifikasi setiap orang secara acak dalam
hitungan menit. Inggris memiliki tingkat tertinggi di Eropa STD, ibu yang tidak menikah,
kecanduan narkoba dan aborsi. Seperlima dari semua anak tidak memiliki orang dewasa
yang bekerja di rumah mereka, hampir satu juta orang telah cuti sakit selama lebih dari
satu dekade, pengadilan memaksa pemerintah untuk memberikan orang cacat uang untuk
terbang ke Amsterdam untuk berhubungan seks dengan pelacur karena menyangkal akan
menjadi "pelanggaran hak asasi manusia". Jumlah pelanggaran yg dpt tuduhan per 1000
bangkit dari sekitar 10 di tahun 1950-an untuk sekitar 110 pada tahun 1990 secara paralel
dengan peningkatan dalam beragam. Berkat Mark Steyn's "After America", yang
diperlukan membaca untuk semua cerah, beradab Amerika yang ingin negara mereka
untuk bertahan hidup, meskipun menghalangi kudeta militer, tidak ada kesempatan.
Coulter menunjukkan absurditas politisi menjilat pada pemilih Hispanik (hispandering). Jika
kandidat presiden Mitt Romney telah memenangkan 71% dari
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Hispanik suara bukannya 27% dia masih akan hilang, tetapi jika ia telah memenangkan
hanya 4% lebih dari suara putih ia akan menang. Pada kenyataannya, 72% pemilih nonHispanik putih, jadi bahkan jika seseorang punya semua suara melarang, calon Presiden
masih bisa menang oleh tanah longsor, seperti yang kita lihat dalam pemilu Trump.
Masalahnya adalah persen yang cukup besar dari pemilih putih adalah orang bodoh dan
gila yang tidak mampu bertindak dalam kepentingan diri mereka sendiri. Kemustahilan
membiarkan warga rata-rata suara yang ditampilkan ketika banyak yang serius
mempertimbangkan Ben Carson untuk Presiden di 2016--hari ketujuh Advent Bible
berdebar kreasionis Detroit Ghetto homeboy jelas seperti ketidakdewasaan dan
kebodohan bahwa tidak ada negara waras akan mengizinkan dia untuk menduduki kantor
publik apapun (tentu saja orang bisa mengatakan yang sama dari kebanyakan orang dan
sebagian besar politisi). Namun dia, keuntungan besar bahwa Cacat memberinya banyak
kesamaan dengan rata-rata Amerika. Tampaknya saya keterbatasan termasuk autismealasan yang terkenal "mempengaruhi datar". Jangan tertipu oleh simulasi sesekali tawa-autistics belajar untuk meniru emosi pada usia dini dan beberapa bahkan memiliki karir
yang sukses sebagai komedian. Komedian terkenal dan Aykroyd mengatakan ini tentang
Asperger's-"salah satu gejala saya termasuk obsesi saya dengan hantu dan penegakan
hukum-saya membawa sekitar lencana polisi dengan saya, misalnya. Aku menjadi terobsesi
oleh Hans Holzer, pemburu hantu terbesar yang pernah. Saat itulah gagasan tentang film
saya Ghostbusters lahir. "
"Gentle Ben" Carson ingin Outlaw aborsi, bahkan dalam kasus pemerkosaan dan inses,
berpikir kita harus parit Medicare, dan mematuhi banyak teori konspirasi aneh, seperti
Piramida tidak dibangun oleh Firaun sebagai kuburan, tetapi oleh Yusuf alkitabiah untuk
penyimpanan gandum! Dia mengusulkan untuk mengubah Departemen Pendidikan
menjadi pengawas fasis moral yang tepat, dengan siswa melaporkan Profesor yang
ditampilkan bias politik (yaitu, siapa pun) kepada pemerintah sehingga dana Universitas
dapat dipotong. "Saya secara pribadi percaya bahwa teori ini bahwa Darwin datang dengan
adalah sesuatu yang didorong oleh musuh." Musuh adalah julukan bagi Iblis; itu adalah
terjemahan yang sebenarnya dari kata "setan." Dia juga memecat Big Bang, menyebutnya
sebagai "dongeng." Seperti semua kreasionis, itu berarti bahwa ia menolak sebagian besar
ilmu pengetahuan modern-yaitu, segala sesuatu yang memungkinkan kita masuk akal
biologi, geologi, fisika dan alam semesta dan menempatkan mereka pada semua
merangkak dengan orang yang hidup 100.000 tahun yang lalu--yaitu, Neanderthal. Tentu
saja, untuk yang waras, cerdas dan berpendidikan, "dongeng" adalah tentang surga,
neraka, malaikat dan setan, tetapi ini berada pada tingkat yang tepat untuk kelas rendah
rata Amerika, beragam atau Euro. Sulit untuk percaya bahwa kita bisa melakukan lebih
buruk daripada Clinton, Nixon, Reagan, Obama dan GW Bush, tapi itu akan terjadi, dan
keturunan Anda akan melihat garis tak berujung politisi yang hanya kualifikasi nyata adalah
keserakahan, ketidakjujuran, kebodohan, sosiopati, kulit gelap atau
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Marga Spanyol. Dalam hal apapun, itu tidak dapat dihindari dalam mobocracy bahwa
orang bodoh, orang gila dan hanya Clueless akan mengambil alih dan menjalankan acara
sampai runtuh, yang tidak dapat dihindari kecuali demokrasi seperti saat ini dipraktekkan
perubahan secara radikal dan Diversity menurun.
Sekarang bahwa kita memiliki cukup waras, cerdas, orang patriotik sebagai Presiden
(meskipun melihat ini melalui disinformasi besar-besaran dan pencemaran nama baik yang
dihasilkan oleh para supremasi dunia ketiga Neomarxist bisa sulit) dan cukup Partai
Republik di Kongres (Demokrat telah terjual habis negara mereka lama) kita bisa secara
teoritis mendeportasi, tapi kecuali kita menghentikan Imigrasi dan surut mendeportasi
sebagian besar dari mereka naturalisasi sejak 1965 , itu hanya akan memperlambat
bencana dan tidak menghentikannya. Namun hampir segala sesuatu Trump mencoba
untuk lakukan adalah diblokir oleh hakim Neomarxist dan Demokrat yang lama lalu
berhenti untuk mewakili kepentingan Amerika.
Hillary Clinton lebih baik untuk Obama, yang dilatih sebagai pengacara konstitusional, jadi
dia tahu kelemahan sistem kami yang fatal, dan berapa banyak lagi ia bisa pergi dalam
menciptakan negara komunis ditegakkan oleh fasisme, seperti yang banyak dikagumi
model Kuba. Aku dapat dengan mudah memaafkan Hillary untuk Benghazi dan email-nya
dan Bill untuk Monica, tetapi tidak untuk mereka benar-benar sinis mengampuni klien
Hillary saudara Hugh, pajak contekan Marc Rich dan empat Hasids dihukum dalam 1999
dari bilking pemerintah federal lebih dari $30.000.000 dalam subsidi perumahan federal,
pinjaman usaha kecil dan hibah mahasiswa, dalam rangka kari nikmat dengan NY Yahudi.
Hal ini sangat terkenal dan pada kenyataannya hanya tentang semua yang saya katakan di
sini adalah mudah findable di internet.
Meskipun mobocracy kami adalah mimpi yang lambat-gerak, jika kita memiliki demokrasi
langsung (seperti yang kita dapat dengan mudah di era komputer) dan orang yang
sebenarnya dipolarisasi pada masalah penting, mungkin sebagian besar masalah utama
kita akan dibuang dengan cepat. Misalkan besok ada suara setiap pemilih yang terdaftar
dengan alamat email atau smartphone pada pertanyaan sesuatu seperti ini:
Haruskah semua orang asing ilegal dideportasi dalam waktu satu tahun? Haruskah
Kesejahteraan dipotong setengah dalam 1 tahun? Haruskah semua penjahat dihukum lahir
di negara lain atau salah satu dari orang tuanya, memiliki kewarganegaraan mereka
dibatalkan dan dideportasi dalam waktu 90 hari? Haruskah semua imigrasi dihentikan
kecuali visa kerja sementara bagi mereka dengan keterampilan khusus? Haruskah semua
anak penganiaya, pemeras, pembunuh, dan pecandu narkoba memiliki kewarganegaraan
mereka dibatalkan dan dideportasi, atau jika warga negara asli, dikarantina di sebuah
pulau?
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Jadi jauh lebih baik jika pemungutan suara dibatasi kepada mereka yang orangtuanya
dan/atau keempat kakek-nenek yang asli lahir, yang non-penjahat, yang telah membayar
lebih dari 5% dari pendapatan mereka dalam pajak 3 tahun terakhir dan lulus kesehatan
mental, peristiwa saat ini dan tes IQ. Sekali lagi, para dermawan terbesar akan beragam
yang tetap di sini, tapi tentu saja mayoritas akan menolak setiap perubahan yang
memerlukan kecerdasan atau pendidikan untuk memahami.
Saya tidak melawan masyarakat yang beragam, tetapi untuk menyelamatkan Amerika
untuk anak Anda (ingat saya tidak punya keturunan atau kerabat dekat), itu harus capped
di mengatakan 20% dan itu berarti sekitar 40% dari beragam di sini sekarang akan
repatriated. Sebenarnya saya tidak keberatan untuk menjaga% beragam yang kita miliki
sekarang (sekitar 37%) disediakan setengah yang di sini digantikan oleh hati-hati disaring
Asia atau oleh orang dari mana saja asalkan mereka dengan seksama disaring (yaitu, tidak
ada penjahat, defensif mental atau fisik, tidak ada kacang agama, tidak ada pecandu
narkoba, berpendidikan dengan profesi berguna terbukti), dan bahwa mereka setuju untuk
memiliki tidak lebih dari dua anak, dengan segera deportasi jika mereka menghasilkan
sepertiga, melakukan kejahatan besar, atau tetap pada kesejahteraan selama lebih dari
satu tahun. Dan tidak ada kerabat yang diizinkan masuk. Bahkan, itu akan menjadi langkah
besar ke depan untuk menggantikan semua penjahat Euro, pecandu narkoba, kasus
mental, kesejahteraan pengguna, dan menganggur kronis dll dengan cocok beragam.
Tentu saja, tidak mungkin sekarang, tetapi sebagai peradaban runtuh dan tujuh sociopaths
dari PKC mengambil alih, banyak hal yang menakjubkan akan terjadi, semua dari mereka
sangat tidak menyenangkan bagi miliaran orang, dengan beragam memiliki paling
menderita dan sekarat. Coulter bercanda menyarankan mengundang Israel untuk
menduduki perbatasan dengan Meksiko, karena mereka telah menunjukkan bagaimana
untuk menjaga satu. Namun, saya akan menyarankan untuk melakukannya dengan benar
— baik memberi mereka bagian selatan dari setiap negara perbatasan atau mungkin hanya
menduduki bagian perbatasan Meksiko (yang dapat kita lakukan dalam beberapa hari).
Israel harus senang untuk memiliki negara kedua, karena posisi mereka di Israel akan
menjadi tidak dapat dipertahankan sebagai Amerika Serikat, Perancis dll. kehilangan
kemampuan untuk menjadi polisi dunia, dan negara dunia ketiga yang mampu nuklir
runtuh. Namun, kita harus meminta Israel untuk meninggalkan Ortodoks yang ketat di
rumah di mana umat Islam akan segera mendapatkan mereka, karena kita sudah memiliki
cukup pembiakan orang gila keagamaan kelinci.
Berbicara tentang runtuhnya mampu nuklir negara dunia ketiga, harus jelas bahwa karena
hal ini terjadi, mungkin sebelum akhir abad ini, tapi pasti di sebelah, dengan H bom dalam
kepemilikan fanatik, itu hanya soal waktu sebelum mereka mulai menguas kota Amerika
dan Eropa. Satu-satunya pertahanan definitif akan menjadi pencegahan "nukksi" dari
negara tersebut yang runtuh, atau di mana radikal Muslim mengambil alih. Harus jelas bagi
Israel bahwa mereka tidak akan memiliki pilihan lain selain pemogokan pencegahan di
Pakistan, Iran dan mungkin orang lain. Hadiah lain yang indah dari beragam.
Dalam jajak pendapat 2015 terlambat oleh You.Gov, 29 persen responden mengatakan
mereka dapat membayangkan situasi di mana mereka akan mendukung militer mengambil
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kendali dari pemerintah federal-yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 70.000.000 orang
dewasa Amerika. Dan ini lagi adalah yang terbaik kali. Pada saat ini di abad berikutnya,
memberikan atau mengambil beberapa dekade, (lebih cepat di banyak negara dunia
ketiga), dengan peradaban industri runtuh, kelaparan, kejahatan, penyakit dan perang di
seluruh dunia, kudeta militer akan terjadi di mana-mana. Sudah hampir pasti satu-satunya
obat untuk masalah Amerika, tapi tentu saja tidak ada yang akan mendapatkan untuk
memilih di atasnya.
Singkatnya, ini adalah bab Amerika dari kisah sedih kehancuran tak terelakkan dunia oleh
keibuan tak terkendali. 54 tahun yang lalu, 396 US politisi memilih untuk merangkul
kehancuran Amerika oleh dunia ketiga, melalui "tidak ada dampak demografis yang
signifikan" tindakan imigrasi. Tanpa perubahan mereka dan Idiots Mahkamah Agung
dibuat (bersama dengan kegagalan untuk menegakkan hukum imigrasi kita), kita akan
memiliki sekitar 80.000.000 lebih sedikit orang sekarang dan setidaknya 150.000.000 lebih
sedikit dalam 2100, bersama dengan puluhan triliunan dolar dalam tabungan. Kami akan
memiliki kesempatan untuk berurusan dengan masalah besar Amerika dan wajah dunia.
Namun, dibebani dengan populasi yang terfragmentasi secara fatal (yaitu beragam) sekitar
dua kali ukuran yang mungkin kita miliki, setengah darinya tidak akan berkontribusi pada
solusinya, melainkan merupakan masalah, tidak mungkin. Apa yang kita lihat adalah bahwa
demokrasi seperti yang dipraktekkan di sini dan sekarang menjamin pemerintahan yang
fatal yang tidak kompeten. Perdamaian dan kemakmuran di seluruh dunia akan lenyap dan
kelaparan, penyakit, kejahatan, kudeta militer, terorisme dan panglima perang akan
menjadi rutinitas, mungkin di abad ini, pasti selama berikutnya.
Bagi saya itu jelas bahwa tidak ada yang akan menahan keibuan dan bahwa tidak ada
harapan bagi Amerika atau dunia terlepas dari apa yang terjadi dalam teknologi, hidup
hijau atau politik di mana saja. Semuanya tenang, murni, liar, waras, aman dan layak
ditakdirkan. Tidak ada masalah memahami kebodohan, kemalasan, ketidakjujuran,
penipuan diri, pengecut, kesombongan, keserakahan dan kegilaan dari monyet berbulu,
tetapi seharusnya tampak agak aneh bahwa begitu banyak cukup waras dan lebih atau
kurang berpendidikan orang bisa menyambut ke negara mereka (atau setidaknya izin
masuk dan mentolerir kehadiran) sejumlah besar imigran yang melanjutkan untuk
mengambil alih dan menghancurkannya. Monyet psikologi (bersama oleh semua manusia)
hanya mampu serius mempertimbangkan diri sendiri dan kerabat langsung untuk waktu
yang singkat ke masa depan (timbal balik altruisme atau inklusif kebugaran), mungkin
puluhan tahun paling, sehingga tidak ada pengekangan internal. Demokrasi adalah tempat
berkembang biak yang ideal untuk bencana.
Kebanyakan orang tidak pintar atau berpendidikan, tetapi satu dapat melihat runtuh
terjadi di depan kami, dan di atas semua di daerah perkotaan besar dan di Southwest,
terutama California dan Texas. Semata kemalasan, kebodohan dan kurangnya pemahaman
ekologi dan th

104

sifat pertumbuhan penduduk adalah bagian dari itu, tapi saya berpikir bahwa altruisme
timbal balik bawaan kita berbagi dengan semua hewan harus memiliki peran besar. Ketika
kita berevolusi di Afrika kami tinggal dalam kelompok-grup kecil, mungkin jarang lebih dari
beberapa ratus dan sering kurang dari 20, dan sehingga semua orang di sekitar kita adalah
kerabat dekat kami, dan perilaku kami dipilih untuk memperlakukan mereka cukup baik
karena mereka berbagi gen kita (inklusif kebugaran) dan akan membalas perbuatan baik
(timbal balik altruisme). Kami berhenti berkembang dan mulai devolving, menggantikan
evolusi oleh seleksi alam dengan pewarisan (degenerasi genetik) oleh seleksi tidak wajar
sekitar 100.000 tahun yang lalu, ketika budaya berevolusi ke titik di mana bahasa, api dan
peralatan memberi kita keuntungan besar atas hewan lain, dan tidak ada lagi kekuatan
selektif utama untuk mengubah perilaku atau meningkatkan atau mempertahankan
kesehatan dan kecerdasan. Jadi, sampai hari ini kita masih memiliki kecenderungan, ketika
kita tidak merasa dalam bahaya fisik, untuk bertindak dengan cara yang lebih atau kurang
ramah kepada mereka di sekitar kita. Perdamaian sementara, dibawa oleh maju
komunikasi dan persenjataan dan perkosaan tanpa ampun dari planet sumber daya, telah
diperluas ini ' satu keluarga besar ' khayalan. Meskipun orang yang lebih cerdas dan
reflektif (yang tentu saja mencakup banyak beragam) dapat melihat bahaya bagi
keturunan mereka, mereka yang kurang berpendidikan, kusam cerdas, atau emosional
tidak stabil, sosiopatik, autistic, atau mental sakit (yaitu, mayoritas) tidak akan melihat
atau tidak akan bertindak di atasnya. Tapi bagaimana dengan Adelson, Zuckerberg,
Gelbaum, Biden, Clinton, Obama, Krugman dan daftar yang sangat panjang yang kaya dan
terkenal? Mereka memiliki setidaknya beberapa pendidikan dan kecerdasan, jadi
bagaimana mereka bisa menghancurkan negara mereka dan masa depan anak mereka
sendiri? Sebenarnya, mereka tidak berpendidikan lebih baik, perseptif dan berorientasi
masa depan daripada rata-rata lulusan perguruan tinggi (yaitu, tidak terlalu), dan juga,
mereka dan kerabat mereka tinggal di masyarakat gated dan sering memiliki pengawal,
sehingga mereka tidak akan serius prihatin tentang atau bahkan menyadari lingkungan
sampah, pantai dan Taman, drive oleh penembakan, rumah invasi, pemerkosaan dan
pembunuhan, atau tentang membayar pajak atau membuat berakhir bertemu. Mereka
hanya tidak berpikir tentang nasib cucu besar mereka, atau siapa pun, atau jika itu tidak
menyeberang pikiran mereka, seperti mayoritas, mereka tidak memiliki petunjuk tentang
ekologi manusia, atau dysgenics, dan tidak dapat melihat jalan tak terelakkan runtuh.
Sejauh yang mereka lakukan, mereka tidak akan mengambil risiko ketidaknyamanan
pribadi dengan mengatakan atau melakukan apa pun tentang hal itu (keegoisan dan
pengecut).
Seorang pembaca menyarankan saya berbicara tentang ' pembersihan etnis ' beragam
oleh Euro, tapi apa yang terjadi di seluruh dunia adalah persis sebaliknya. Aku sebenarnya
tidak memikirkan kehancuran Amerika dan peradaban industri oleh beragam sebagai
genosida, tapi karena jumlah Euro dari semua jenis (dan banyak kelompok yang beragam
seperti Jepang dan Korea) akan terus menurun, dan negara mereka diambil alih oleh
beragam, itu memang memiliki aspek, meskipun itu adalah kegagalan Euro untuk
menghasilkan anak yang cukup yang bertanggung jawab untuk menurunnya jumlah
mereka. Beberapa fanatik (tapi tidak begitu sedikit di masa depan sebagai Muslim akan
meningkatkan
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dari sekitar 1/5 dari dunia untuk sekitar 1/3 oleh 2100, merangsang kondisi yang
berkembang biak fanatisme) seperti Al Qaeda dan ISIS ingin menghilangkan semua Euro
(dan Yahudi dan Sunni dan feminis dan Kristen dll, dll) dan orang Arab pasti akan
menghancurkan Israel oleh dan oleh, tetapi jika tidak ada sedikit motivasi untuk
menyingkirkan mereka yang memberikan Anda makan siang gratis (meskipun tentu saja
beberapa beragam akan memahami seberapa besar sebenarnya Makan Siang sampai
berhenti dan peradaban runtuh). Namun, dengan berjalannya waktu dan persaingan untuk
ruang dan sumber daya akan semakin putus asa, genosida dari semua kelompok Euro
dapat menjadi tujuan eksplisit, meskipun sebagian besar akan jauh dibayangi oleh
serangan dari berbagai kelompok yang beragam pada orang lain, yang selalu terjadi dan
selalu akan. Dalam setiap peristiwa, Semua Euro dan banyak kelompok yang beragam pasti
ditakdirkan-kita berbicara sekitar 2100 dan seterusnya, ketika Amerika Serikat (maka
bagian dari Meksiko) dan Eropa tidak akan lagi memiliki uang atau kemauan untuk
menekan anarki di mana-mana, karena mereka akan tidak dapat mengendalikannya di
rumah.
Mengejutkan karena bagi saya untuk datang ke realisasi ini (saya tidak pernah benar-benar
berpikir tentang masalah ini dengan cara yang serius sampai saat ini), saya tidak melihat
harapan untuk Amerika atau yang lain ' demokrasi ' (Amerika memiliki satu kaki di fasisme
dan yang lain dalam komunisme sudah) tanpa perubahan drastis dalam cara "demokrasi"
bekerja, atau dalam pengabaian lengkap. Tentu saja, itu akan cukup banyak yang sama di
tempat lain dan baik Euro dan beragam seharusnya untuk berdoa Cina mengadopsi
demokrasi segera (sehingga mereka runtuh juga) atau mereka ditakdirkan dari luar dan di
dalam. Bahwa demokrasi adalah sistem fatal Cacat bukan berita kepada siapa pun dengan
memahami sejarah atau sifat manusia. Presiden kedua kami John Adams mengatakan ini
dalam 1814:
"Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi telah lebih merusak keseluruhan, dan dalam
jangka panjang, dari monarki atau aristokrasi. Demokrasi tidak pernah dan tidak pernah
bisa begitu tahan lama sebagai aristokrasi atau monarki; Tapi sementara itu berlangsung,
itu lebih berdarah daripada baik. ... Ingat, demokrasi tidak pernah berlangsung lama.
Segera limbah, knalpot, dan pembunuhan itu sendiri. Tidak pernah ada demokrasi namun
tidak melakukan bunuh diri. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa demokrasi kurang
sembarangan, kurang bangga, kurang egois, kurang ambisius, atau kurang rata daripada
aristokrasi atau monarki. Hal ini tidak benar, pada kenyataannya, dan Nowhere muncul
dalam sejarah. Mereka nafsu adalah sama pada semua orang, di bawah segala bentuk
pemerintahan yang sederhana, dan ketika dicentang, menghasilkan efek yang sama
penipuan, kekerasan, dan kekejaman. Ketika prospek yang jelas dibuka sebelum
kesombongan, kesombongan, ketamatan, atau ambisi, untuk kepuasan mudah mereka,
sulit bagi para filsuf yang paling penuh perhatian dan para moralis yang paling teliti untuk
menolak godaan. Individu telah menaklukkan diri mereka sendiri. Bangsa dan tubuh
manusia yang besar, tidak pernah. " John Adams, Surat Yohanes dan Abigail Adams
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Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah disebutkan, adalah bahwa tidak ada
cukup sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat persentase yang signifikan
dari miskin keluar dari kemiskinan dan menjaga mereka di sana. Upaya untuk melakukan
hal ini adalah bangkrut Amerika dan menghancurkan dunia. Kapasitas bumi untuk
menghasilkan makanan berkurang setiap hari, seperti halnya kualitas genetik kita. Dan
sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang miskin adalah miskin lainnya dan
bukan orang kaya. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk
mencegah runtuhnya Amerika, atau negara yang mengikuti sistem demokratis.
Jadi, jelas bahwa Ann Coulter benar dan kecuali beberapa perubahan ajaib yang benar
terjadi segera, itu selamat tinggal Amerika dan Hello Third World Hellhole. Satu-satunya
penghiburan adalah bahwa kita orang tua dapat mengambil penghiburan dalam
mengetahui hal itu tidak akan diselesaikan selama hidup kita, bahwa mereka seperti diriku
yang tidak memiliki anak akan memiliki keturunan untuk menanggung konsekuensi, dan,
karena keturunan dari mereka yang membiarkan hal ini terjadi (yaitu, hampir semua
orang) akan menjadi seperti yang membenci leluhur mereka, mereka akan layak neraka di
bumi.
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Bagaimana tujuh sosiopat yang memerintah Tiongkok dapat
memenangkan perang dunia tiga dan tiga cara untuk menghentikan
mereka
Abstrak
Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan
ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang Rakyat Cina, tetapi dari sociopaths
yang mengontrol PKC-Partai Komunis Cina, yaitu, tujuh Senile Sociopathic serial Killers
(SSSSK) dari Standing Committee dari PKC atau 25 anggota Politbiro dll.
Rencana PKC untuk WW3 dan dominasi Total ditata cukup jelas dalam publikasi dan pidato
pemerintah Cina dan ini adalah "mimpi Cina" Xi Jinping. Ini adalah mimpi hanya untuk
minoritas kecil (mungkin beberapa lusin untuk beberapa ratus) yang memerintah Cina dan
mimpi buruk bagi orang lain (termasuk 1.400.000.000 Cina). The 10.000.000.000 dolar
tahunan memungkinkan mereka atau boneka mereka untuk memiliki atau mengontrol
Surat Kabar, majalah, TV dan saluran radio dan tempat berita palsu di sebagian besar
media di mana-mana setiap hari. Selain itu, mereka memiliki tentara (mungkin jutaan
orang) yang troll semua media menempatkan lebih propaganda dan tenggelam keluar
komentar yang sah (50 persen tentara).
Selain stripping dunia 3 sumber daya, dorongan utama dari multi-triliun dolar Belt dan
Road Initiative adalah membangun pangkalan militer di seluruh dunia. Mereka memaksa
dunia bebas menjadi besar-besaran ras senjata berteknologi tinggi yang membuat perang
dingin dengan Uni Soviet terlihat seperti piknik.
Meskipun SSSSK, dan seluruh militer dunia, menghabiskan jumlah besar pada perangkat
keras canggih, sangat mungkin bahwa WW3 (atau pertunangan yang lebih kecil yang
mengarah ke sana) akan didominasi perangkat lunak. Hal ini tidak keluar dari pertanyaan
bahwa SSSSK, dengan mungkin lebih hacker (coders) bekerja untuk mereka maka semua
sisa dunia digabungkan, akan memenangkan perang masa depan dengan konflik fisik yang
minimal, hanya dengan melumpuhkan musuh mereka melalui jaring. Tidak ada satelit,
tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada jaringan
listrik, tidak ada internet, tidak ada senjata canggih, tidak ada kendaraan, kereta api, kapal
atau pesawat.
Hanya ada dua jalur utama untuk menghapus PKC, membebaskan 1.400.000.000 tahanan
Cina, dan mengakhiri pawai gila untuk WW3. Yang damai adalah untuk meluncurkan
semua-Out perang perdagangan untuk menghancurkan perekonomian Cina sampai militer
akan muak dan sepatu keluar PKC.
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Sebuah alternatif untuk mematikan ekonomi Cina adalah perang yang terbatas, seperti
pemogokan ditargetkan dengan mengatakan 50 thermobaric drone di Kongres ke-20 PKC,
ketika semua anggota atas berada di satu tempat, tapi itu tidak akan terjadi sampai 2022
sehingga orang bisa memukul pertemuan paripurna tahunan. Orang Cina akan diberitahu,
sebagai serangan terjadi, bahwa mereka harus meletakkan tangan mereka dan
mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilu demokratis atau akan nuked ke dalam
zaman batu. Alternatif lain adalah serangan nuklir semua-out. Konfrontasi militer tidak
dapat dihindari karena mengikuti kursus PKC. Ini kemungkinan akan terjadi atas pulau di
Laut Cina Selatan atau Taiwan dalam beberapa dekade, tetapi ketika mereka mendirikan
pangkalan militer di seluruh dunia itu bisa terjadi di mana saja (Lihat Crouching Tiger dll).
Konflik masa depan akan memiliki aspek hardkill dan softkill dengan tujuan yang
dinyatakan dari PKC untuk menekankan perang Cyber dengan hacking dan melumpuhkan
sistem kontrol dari semua komunikasi militer dan industri, peralatan, pembangkit listrik,
satelit, internet, Bank, dan perangkat apapun atau kendaraan yang terhubung ke internet.
SS perlahan-lahan memaki jajaran seluruh dunia dari permukaan berawak dan otonom dan
kapal selam bawah air atau drone yang mampu meluncurkan senjata konvensional atau
nuklir yang mungkin tidak aktif menunggu sinyal dari Cina atau bahkan mencari tanda
tangan pesawat atau pesawat AS. Sementara menghancurkan satelit kami, sehingga
menghilangkan komunikasi antara Amerika Serikat dan kekuatan kita di seluruh dunia,
mereka akan menggunakan mereka, dalam hubungannya dengan drone untuk
menargetkan dan menghancurkan angkatan laut kita saat ini unggul. Tentu saja, Semua ini
semakin dilakukan secara otomatis oleh AI.
Sejauh ini sekutu terbesar dari PKC adalah Partai Demokrat dari Amerika Serikat.
Pilihannya adalah untuk menghentikan CCP sekarang atau menonton saat mereka
memperpanjang penjara Cina di seluruh dunia.
Tentu saja, pengawasan Universal dan digitalisasi kehidupan kita tidak dapat dihindari di
mana-mana. Siapapun yang tidak berpikir begitu sangat jauh dari sentuhan.
Ini adalah optimis yang mengharapkan sociopaths Cina untuk memerintah dunia
sementara pesimis (yang melihat diri mereka sebagai realis) mengharapkan AI (Artificial
Intelligence atau seperti yang saya menyebutnya Artificial kebodohan atau Artificial
Insanity) untuk mengambil alih, mungkin oleh 2030.
Mereka yang tertarik pada rincian lebih lanjut tentang jalan gila masyarakat modern dapat
berkonsultasi dengan pekerjaan saya yang lain seperti bunuh diri oleh demokrasi-sebuah
obituari untuk Amerika dan World 4th Edition (2019) dan bunuh diri utopian Delusions di
abad ke-21: filsafat, manusia alam dan runtuhnya peradaban 5 Ed (2019)
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Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa ketika mengatakan bahwa Cina mengatakan
ini atau Cina melakukan itu, kita tidak berbicara tentang Rakyat Cina, tetapi dari sociopaths
yang menguasai PKC (Partai Komunis Cina, yaitu, tujuh Senile Sociopathic serial Killers
(SSSSK) dari Standing Committee dari PKC atau 25 anggota Politbiro. Saya baru-baru ini
menyaksikan beberapa khas kiri program berita palsu (cukup banyak satu-satunya jenis
yang dapat menemukan di media, yaitu, hampir semuanya sekarang-yaitu, Yahoo, CNN, The
New York Times, dll) di YouTube, satu per wakil yang disebutkan bahwa 1000 ekonom (dan
15 pemenang Hadiah Nobel) mengirim surat ke Trump mengatakan kepadanya bahwa
perang Dagang adalah suatu kesalahan , dan satu lagi yang mewawancarai seorang ekonom
akademik yang mengatakan bahwa langkah Trump adalah provokasi untuk memulai perang
dunia 3. Mereka benar tentang gangguan perdagangan global, tetapi tidak memiliki
pemahaman tentang gambaran besar, yaitu bahwa tujuh sociopaths memiliki dominasi
dunia total, dengan penghapusan kebebasan di mana-mana, sebagai tujuan mereka, dan
bahwa hanya ada dua cara untuk menghentikan mereka-embargo perdagangan Total yang
menghancurkan perekonomian Cina dan memimpin militer mereka untuk memaksa keluar
PKC dan mengadakan pemilu , atau WW3, yang dapat dibatasi (lengan konvensional dengan
mungkin beberapa nuklir) atau total (semua nuklir sekaligus). Jelas sebagai hari, tetapi
semua ini "brilian" akademisi tidak bisa melihatnya. Jika sociopaths tidak dihapus sekarang,
dalam sesedikit 15 tahun itu akan menjadi terlambat dan keturunan Anda perlahan-lahan
tapi tak terelakkan akan dikenakan nasib yang sama seperti Cina-pengawasan Total dengan
penculikan, penyiksaan dan pembunuhan setiap pembangkang.
Tentu saja, PKC mulai WW3 lama (Anda bisa melihat invasi mereka dari Tibet atau Korea
sebagai awal) dan sedang mengejar dalam segala cara yang mungkin, kecuali untuk peluru
dan bom, dan mereka akan datang segera. PKC melawan Amerika Serikat di Korea,
menyerbu dan dibantai Tibet, dan memerangi pertempuran perbatasan dengan Rusia dan
India. Itu melakukan operasi hacking besar-besaran terhadap semua database industri dan
militer di seluruh dunia dan telah mencuri data yang diklasifikasikan hampir semua saat ini
AS dan Eropa sistem militer dan ruang, dianalisis kelemahan mereka dan versi perbaikan
yang ditingkatkan dalam beberapa tahun. Puluhan ribu, dan mungkin ratusan ribu,
karyawan CCP telah hacking ke dalam database militer, industri, keuangan dan media
sosial di seluruh dunia sejak awal masa bersih dan ada ratusan hacks baru diketahui di
Amerika Serikat saja. Sebagai lembaga utama dan militer telah mengeras firewall mereka,
SSSSK telah pindah ke lembaga kecil dan pertahanan subkontraktor dan sekutu kita, yang
merupakan target lebih mudah. Sementara itu mengabaikan kemiskinan menghancurkan
ratusan juta dan keberadaan marjinal sebagian besar rakyatnya, telah membangun militer
besar-besaran dan kehadiran ruang, yang tumbuh lebih besar setiap tahun, dan yang satusatunya alasan untuk keberadaan adalah melancarkan perang untuk menghilangkan
kebebasan di mana-mana. Selain stripping dunia 3 sumber daya, dorongan utama
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multi-triliun dolar Belt dan Road Initiative adalah membangun pangkalan militer di seluruh
dunia. Mereka memaksa dunia bebas menjadi besar-besaran ras senjata berteknologi
tinggi yang membuat perang dingin dengan Uni Soviet terlihat seperti piknik. Rusia tidak
bodoh, dan terlepas dari berpura-pura persahabatan dengan Sosiopaths, mereka pasti
memahami bahwa PKC akan makan mereka hidup, bahwa satu-satunya harapan mereka
adalah untuk sekutu diri dengan Barat, dan Trump benar pada uang dalam berteman
dengan Putin. Tentu saja, Neomarxist ketiga Fasisionis dunia supremasi (yaitu, Partai
Demokrat) kemungkinan akan mengambil kendali Total Amerika Serikat pada 2020 dan
tidak ada yang bisa lebih untuk menyukai PKC. Snowden (dua puluh Clueless lain sesuatu)
membantu SSSSK lebih dari individu tunggal lainnya, dengan kemungkinan pengecualian
dari semua Presiden Amerika sejak WW2, yang telah mengejar kebijakan bunuh diri dari
appeasement. Amerika Serikat tidak memiliki pilihan selain untuk memonitor semua
komunikasi dan untuk mengkompilasi dokumen pada semua orang, karena itu penting
tidak hanya untuk mengendalikan penjahat dan teroris, tetapi untuk melawan SSSSK, yang
dengan cepat melakukan hal yang sama, dengan maksud menghilangkan kebebasan
sepenuhnya.
Meskipun SSSSK, dan seluruh militer dunia, menghabiskan jumlah besar pada perangkat
keras canggih, sangat mungkin bahwa WW3 (atau pertunangan yang lebih kecil yang
mengarah ke sana) akan didominasi perangkat lunak. Hal ini tidak keluar dari pertanyaan
bahwa SSSSK, dengan mungkin lebih hacker (coders) bekerja untuk mereka maka semua
sisa dunia digabungkan, akan memenangkan perang masa depan dengan konflik fisik yang
minimal, hanya dengan melumpuhkan musuh mereka melalui jaring. Tidak ada satelit,
tidak ada telepon, tidak ada komunikasi, tidak ada transaksi keuangan, tidak ada jaringan
listrik, tidak ada internet, tidak ada senjata canggih, tidak ada kendaraan, kereta api, kapal
atau pesawat.
Beberapa orang mungkin mempertanyakan bahwa PKC (dan tentu saja atas tingkatan dari
polisi, tentara dan 610 kantor) adalah sangat mental menyimpang, jadi di sini adalah
beberapa karakteristik umum sociopaths (sebelumnya disebut psikopat) yang dapat Anda
temukan di internet. Tentu saja, beberapa ini dibagi oleh banyak autistics dan alexithymics,
dan sociopaths berbeda dari "normal" orang hanya dalam derajat.
Pesona superfisial, manipulatif dan licik, rasa megah diri, kurangnya penyesalan, malu atau
rasa bersalah, emosi dangkal, ketidakmampuan untuk cinta, kelangkaan/kurangnya
empati, kontrol perilaku miskin/sifat impulsif, percayalah mereka semua-kuat, mahatahu,
berhak setiap keinginan, tidak ada rasa batas pribadi, tidak ada kepedulian terhadap
dampaknya terhadap orang lain. Masalah dalam membuat dan menjaga teman.
Menyimpang perilaku seperti kekejaman terhadap orang atau hewan, mencuri,
Promiscuity, kriminal atau kewirausahaan multifungsi, mengubah citra mereka yang
diperlukan, jangan merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka, otoriter,
rahasia, paranoid, mencari situasi di mana perilaku tirani mereka akan ditoleransi,
dimaafkan, atau dikagumi (misalnya, PKC, polisi, militer, kapitalisme pemangsa),
konvensional
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penampilan, tujuan perbudakan dari korban mereka, Seek untuk melaksanakan kontrol
despotik atas setiap aspek kehidupan orang lain, memiliki kebutuhan emosional untuk
membenarkan tindakan mereka dan karena itu perlu penegasan korban mereka (rasa
hormat, rasa syukur), tujuan Ultimate adalah penciptaan korban bersedia. Tidak mampu
ikatan manusia yang nyata lain, tidak dapat merasa penyesalan atau rasa bersalah,
ekstrem narsisme dan grandiosity, tujuan mereka adalah untuk memerintah dunia.
Patologis pendusta.
Terakhir ini adalah salah satu karakteristik yang paling mencolok dari PKC. Hampir semua
yang mereka katakan bertentangan dengan orang lain adalah dusta yang jelas, atau
distorsi, sebagian besar begitu masuk akal bahwa setiap sepuluh tahun berpendidikan akan
tertawa pada mereka. Namun mereka tetap dalam menjenuhkan semua media setiap hari
(yang diperkirakan $10.000.000.000 anggaran tahunan hanya untuk propaganda asing)
dengan pernyataan yang masuk akal. Fakta bahwa mereka begitu keluar dari sentuhan
dengan kenyataan bahwa mereka pikir mereka akan dianggap serius jelas menunjukkan
apa yang orang rasional akan menganggap sebagai penyakit mental (sosiopati).
Hanya ada dua jalur utama untuk menghapus PKC, membebaskan 1.400.000.000 tahanan
Cina, dan mengakhiri pawai gila untuk WW3. Yang damai adalah untuk meluncurkan
semua-Out perang perdagangan untuk menghancurkan perekonomian Cina sampai militer
akan muak dan sepatu keluar PKC. Kebutuhan AS, dengan cara apapun yang diperlukan,
untuk bergabung dengan semua sekutu dalam mengurangi perdagangan dengan Cina
untuk mendekati nol-tidak ada impor produk dari Cina atau entitas dengan lebih bahwa
10% kepemilikan Cina di mana saja di dunia, termasuk setiap produk dengan komponen
apapun asal tersebut. Tidak ada ekspor apa pun ke Cina atau entitas yang reexport ke Cina
atau yang memiliki lebih dari 10% kepemilikan Cina, dengan konsekuensi yang parah dan
segera untuk setiap pelanggar. Ya, itu akan dikenakan biaya sementara jutaan pekerjaan
dan resesi besar di seluruh dunia, dan ya saya tahu bahwa sebagian besar ekspor mereka
adalah dari usaha patungan dengan perusahaan Amerika, tetapi alternatif adalah bahwa
setiap negara akan menjadi anjing tujuh sociopaths (dan seperti semua hewan dimakan
mereka menjaga anjing di kandang kecil sementara mereka menggemukkan mereka untuk
membunuh) dan/atau pengalaman kengerian WW3. Langkah lain yang mungkin untuk
mengirim pulang semua mahasiswa dan pekerja Cina di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, membekukan semua aset dari setiap entitas lebih dari 10% milik Cina, melarang
perjalanan asing ke warga negara Cina, melarang setiap Cina atau entitas lebih dari 10%
dimiliki oleh Cina dari membeli setiap perusahaan, tanah, produk atau teknologi dari
Amerika Serikat atau sekutu. Semua langkah ini akan bertahap dalam yang sesuai.
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Kita harus ingat bahwa rakasa Cina sebagian besar disebabkan oleh utopis bunuh diri,
pengecut dan kebodohan politisi kita. Truman menolak untuk membiarkan McArthur Nuke
mereka di Korea, Presiden Carter memberi mereka hak untuk mengirim siswa ke Amerika
Serikat (saat ini ada sekitar 300.000), menggunakan kekayaan intelektual kami tanpa
membayar royalti, memberi mereka status perdagangan bangsa yang paling disukai, dan
dengan keputusan membatalkan pengakuan kami Taiwan dan perjanjian pertahanan
bersama kami (yaitu, dengan tidak ada suara oleh siapa pun-ia harus menjadi anggota CCP
kehormatan , bersama dengan semak, obamas, Clintons, Edward Snowden, dll.). Ini adalah
yang pertama dalam serangkaian panjang gerakan konsiliatori ke dunia kediktatoran paling
kejam yang memungkinkan bagi mereka untuk menjadi makmur, dan menetapkan
panggung untuk kedatangan mereka invasi Taiwan, Kepulauan Laut Selatan dan negara lain
seperti yang mereka inginkan. Langkah ini bersama dengan kegagalan kami untuk
menyerang di 40 ' s untuk mencegah pengambilalihan mereka dari Cina, kegagalan kita
untuk Nuke tentara mereka dan karenanya PKC keluar dari keberadaan selama Perang
Korea, kegagalan kita untuk mencegah pembantaian mereka Tibet, kegagalan kita untuk
melakukan apa-apa ketika mereka meledak senjata nuklir pertama mereka, kegagalan
kami untuk membawa mereka keluar di 1966 ketika mereka meluncurkan pertama mereka
mampu nuklir ICBM , kami (atau lebih tepatnya Bush) kegagalan untuk melakukan apa-apa
tentang pembantaian Tiananmen, kegagalan kami untuk menutup Institut Konfusius hadir
di banyak Universitas di seluruh dunia, yang Front untuk PKC, kegagalan kami untuk
melarang pembelian perusahaan, properti, pertambangan hak dll di seluruh dunia, yang
merupakan cara lain untuk memperoleh teknologi tinggi dan aset vital lainnya, kegagalan
kami untuk melakukan apa pun selama 20 tahun terakhir tentang mereka yang terusmenerus industri dan militer Spionase dan hacking ke database kami mencuri hampir
semua persenjataan canggih kami, kegagalan kami untuk menghentikan sekutu mereka
Korea Utara dan Pakistan dari pengembangan nuklir dan ICBM dan menerima peralatan
dari Cina (misalnya, peluncur rudal mobile mereka, yang mereka klaim adalah untuk
mengangkut log dan itu murni kebetulan mereka persis sesuai dengan rudal Korea),
kegagalan kami untuk menghentikan mereka dari melanggar embargo kami pada minyak
Iran (mereka membeli banyak itu , mendaftarkan kapal mereka di Iran), dan program
nuklirnya (peralatan dan teknisi bolak-balik ke N. Korea melalui Cina), kegagalan kami
untuk menghentikan mereka dari menyediakan teknologi militer dan senjata di seluruh
dunia (misalnya, Korea Utara, Iran, Pakistan, kartel di Meksiko, dan lebih dari 30 negara
lain), kegagalan kami untuk menghentikan aliran obat berbahaya dan prekursor mereka
secara langsung atau , hampir semua fentanyl dan carfentanyl dikirim ke seluruh dunia,
dan prekursor shabu untuk kartel Meksiko berasal dari Cina), dan kegagalan kami untuk
melakukan apa-apa tentang bangunan mereka "pelabuhan" (yaitu, pangkalan militer) di
seluruh dunia, yang sedang berlangsung.
Sebuah alternatif untuk mematikan ekonomi Cina adalah perang yang terbatas, seperti
pemogokan ditargetkan dengan mengatakan 50 thermobaric drone di Kongres ke-20 PKC,
ketika semua anggota atas berada di satu tempat, tapi itu tidak akan terjadi sampai 2022
sehingga orang bisa memukul pertemuan paripurna tahunan. Orang Cina akan diberitahu,
sebagai serangan terjadi, bahwa mereka harus meletakkan tangan mereka dan
mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilu demokratis atau menjadi nuked ke dalam
batu
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Umur. Alternatif lain adalah serangan nuklir semua-out. Konfrontasi militer tidak dapat
dihindari karena mengikuti kursus PKC. Ini kemungkinan akan terjadi atas pulau di Laut
Cina Selatan atau Taiwan dalam beberapa dekade, tetapi ketika mereka mendirikan
pangkalan militer di seluruh dunia itu bisa terjadi di mana saja (Lihat Crouching Tiger dll).
Konflik masa depan akan memiliki aspek hardkill dan softkill dengan tujuan yang
dinyatakan dari PKC untuk menekankan perang Cyber dengan hacking dan melumpuhkan
sistem kontrol dari semua komunikasi militer dan industri, peralatan, pembangkit listrik,
satelit, internet, Bank, dan perangkat apapun atau kendaraan yang terhubung ke internet.
SS perlahan-lahan memaki jajaran seluruh dunia dari permukaan berawak dan otonom dan
kapal selam bawah air atau drone yang mampu meluncurkan senjata konvensional atau
nuklir yang mungkin tidak aktif menunggu sinyal dari Cina atau bahkan mencari tanda
tangan pesawat atau pesawat AS. Sementara menghancurkan satelit kami, sehingga
menghilangkan komunikasi antara Amerika Serikat dan kekuatan kita di seluruh dunia,
mereka akan menggunakan mereka, dalam hubungannya dengan drone untuk
menargetkan dan menghancurkan angkatan laut kita saat ini unggul. Mungkin yang
terburuk dari semua adalah perkembangan pesat dari robot dan drone dari semua ukuran
dan kemampuan yang pasti akan dipekerjakan oleh penjahat dan teroris untuk bertindak
dari mana saja di dunia, dan kawanan besar yang akan digunakan oleh atau bukan tentara
untuk melawan pernah lebih banyak dan ganas perang. Tentu saja, Semua ini semakin
dilakukan secara otomatis oleh AI.
Semua ini sangat jelas bagi siapa saja yang menghabiskan sedikit waktu di internet. Dua
sumber terbaik untuk memulai dengan adalah buku Crouching Tiger (dan lima video
YouTube dengan nama yang sama), dan serangkaian panjang potongan satir pendek pada
saluran uncensored Cina di YouTube atau yang baru mereka www.chinauncensored.TV.
Rencana PKC untuk WW3 dan dominasi Total diletakkan cukup jelas dalam publikasi
pemerintah Cina dan pidato dan ini adalah "China Dream" Xi Jinping. Ini adalah mimpi
hanya untuk minoritas kecil (mungkin beberapa lusin untuk beberapa ratus) yang
memerintah Cina dan mimpi buruk bagi orang lain (termasuk 1.400.000.000 Cina). The
10.000.000.000 dolar tahunan memungkinkan mereka atau boneka mereka untuk memiliki
atau mengontrol Surat Kabar, majalah, TV dan saluran radio dan tempat berita palsu di
sebagian besar media di mana-mana setiap hari. Selain itu, mereka memiliki tentara
(mungkin jutaan orang) yang troll semua media menempatkan lebih propaganda dan
tenggelam keluar komentar yang sah (50 persen tentara).
Aturan ssssk (atau 25 sssk jika Anda berfokus pada Politbiro bukan Komite itu berdiri)
adalah tragikomedi surealistik seperti Snow White dan tujuh kurcaci, tetapi tanpa Snow
White, kepribadian menawan, atau akhir yang bahagia. Mereka adalah sipir dari penjara
terbesar di dunia, tetapi mereka sejauh ini penjahat terburuk, yang dilakukan oleh proxy
setiap tahun jutaan serangan, pemerkosaan, perampokan, suap, penculikan, penyiksaan,
dan pembunuhan, sebagian besar dari mereka mungkin oleh polisi rahasia mereka sendiri
dari 610 kantor dibuat
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pada 10 Juni 1999 oleh Jiang Zemin untuk menganiaya meditator Chikung dari Falun Gong,
dan orang lain dianggap sebagai ancaman, sekarang termasuk siapa pun yang membuat
komentar kritis dan termasuk semua kelompok agama dan politik tidak di bawah
kekuasaan langsung mereka. Sejauh ini sekutu terbesar dari tujuh kurcaci adalah Partai
Demokrat dari Amerika Serikat, yang, pada saat Amerika membutuhkan lebih dari
sebelumnya untuk menjadi kuat dan bersatu, adalah melakukan segala kemungkinan
untuk membagi Amerika ke faksi yang berperang dengan semakin banyak sumber daya
akan mempertahankan legiun berkembang dari kelas yang lebih rendah dan mengemudi
ke kebangkrutan , meskipun tentu saja mereka tidak memiliki wawasan apa pun. PKC
sejauh ini kelompok yang paling jahat dalam sejarah dunia, merampok, pemerkosaan,
penculikan, memenjarakan, menyiksa, kelaparan sampai mati dan membunuh lebih
banyak orang bahwa semua diktator lain dalam sejarah (yang diperkirakan 100.000.000
mati), dan dalam beberapa tahun akan memiliki negara pengawasan Total merekam setiap
tindakan dari semua orang di Cina, yang sudah berkembang di seluruh dunia karena
mereka termasuk data dari hacking dan dari semua orang yang melewati wilayah di bawah
kendali mereka , membeli tiket di China Airlines dll.
Meskipun SSSSK memperlakukan kita sebagai musuh, pada kenyataannya, Amerika Serikat
adalah teman terbesar Rakyat Cina dan PKC musuh terbesar mereka. Dari perspektif lain,
Cina lain adalah musuh terbesar dari Cina, karena mereka menghancurkan semua sumber
daya dunia.
Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa Cina akan runtuh dengan sendirinya, dan
itu mungkin, tetapi harga yang salah adalah akhir dari kebebasan dan WW3 atau
serangkaian panjang konflik yang tujuh sociopaths akan hampir pasti menang. Satu harus
diingat bahwa mereka memiliki kontrol pada populasi mereka dan senjata yang Stalin,
Hitler, Gaddafi dan IDI Amin tidak pernah bermimpi. Kamera CCTV (saat ini mungkin
300.000.000 dan meningkat dengan cepat) pada jaringan kecepatan tinggi dengan analisis
gambar AI, perangkat lunak pelacakan pada setiap ponsel yang orang yang diperlukan
untuk menggunakan, dan GPS pelacak pada semua kendaraan, Semua transaksi yang
dibayar hanya melalui telepon sudah dominan di sana dan Universal dan wajib segera,
Total pemantauan otomatis semua komunikasi oleh Ai dan diperkirakan 2.000.000 secara
online sensor manusia. Di samping jutaan polisi dan tentara kader, mungkin ada sebanyak
10.000.000 polisi rahasia plainclothes 610 Office dibuat oleh Jiang Zemin, dengan penjara
hitam (yaitu, tidak resmi dan tanpa tanda), update instan dari berkas digital pada semua
1.400.000.000 Cina dan segera pada semua orang di bumi yang menggunakan net atau
telepon. Ini sering disebut sistem kredit sosial dan memungkinkan sociopaths untuk
menutup komunikasi, pembelian kemampuan, perjalanan, rekening bank dll dari siapa pun.
Ini bukan fantasi tapi sudah sebagian besar diimplementasikan untuk Muslim dari Xinjiang
dan menyebar dengan cepat-Lihat YouTube, Cina uncensored dll Tentu saja, pengawasan
Universal dan digitalisasi kehidupan kita tidak dapat dihindari di mana-mana. Siapapun
yang tidak berpikir begitu sangat jauh dari sentuhan.
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Pilihannya adalah untuk menghentikan CCP sekarang atau menonton saat mereka
memperpanjang penjara Cina di seluruh dunia.
Sekutu terbesar dari PKC adalah Partai Demokrat Amerika Serikat.
Tentu saja, itu adalah optimis yang mengharapkan sosiopat Cina untuk memerintah
dunia sementara pesimis (yang melihat diri mereka sebagai realis) mengharapkan AI
sociopathy (atau ketika aku menyebutnya-yaitu, kebodohan buatan atau Insanity
buatan) untuk mengambil alih. Ini adalah pendapat dari banyak orang bijaksana-Musk,
Gates, Hawking dll, termasuk atas Ai peneliti (Lihat banyak Ted pembicaraan di
YouTube, misalnya, schmidhuber, salah satu lampu terkemuka Ai, yang berpikir itu's
tak terelakkan Ai akan mengambil alih tidak hanya bumi tetapi alam semesta) yang Ai
akan mencapai ledakan pertumbuhan diri (meningkatkan kekuatannya ribuan atau
jutaan kali dalam hari, menit atau mikrodetik) pada beberapa waktu dalam beberapa
dekade ke depan-2030 kadang disebutkan, melarikan diri melalui jaring dan menginfeksi
semua komputer yang cukup kuat. Asaya akan tak terbendung, terutama karena
tampak bahwa itu akan berjalan pada komputer kuantum yang akan meningkatkan
kecepatan lebih ribuan atau jutaan kali). Jika Anda optimis, itu akan menjaga manusia
dan hewan lain di sekitar sebagai hewan peliharaan dan dunia akan menjadi kebun
binatang dengan program pembibitan eugenik tawanan, jika pesimis, itu akan
menghilangkan manusia atau bahkan semua kehidupan organik sebagai persaingan
yang mengganggu untuk sumber daya. Fiksi ilmiah saat ini cenderung menjadi realitas
besok.
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Khayalan altruisme: inklusif kebugaran dan runtuhnya peradaban
Michael Starks
Kecenderungan genetik untuk membantu kerabat dekat kita ("altruisme"), yang sangat penting untuk kelangsungan
hidup dalam leluhur kita di dataran Afrika puluhan ribu sampai puluhan juta tahun yang lalu, adalah Cacat fatal dalam
dunia yang penuh sesak di mana tetangga kita tidak lagi terkait erat dan terlibat dalam perjuangan hidup dan mati untuk
bertahan hidup. Saya telah mengacu pada ini sebagai ' The One Big Happy Family Delusion ' dan itu adalah pusat dari
utopis yang bunuh diri delusi politik kiri, yang timbul karena kelimpahan sementara sumber daya dan kedamaian relatif
dimungkinkan oleh pemerkosaan tanpa ampun bumi. Pandangan politik liberal yang masuk akal di masa lalu membawa
tentang runtuhnya masyarakat demokratis modern dan mungkin peradaban itu sendiri. Meskipun hal ini jelas untuk
setiap sepuluh tahun terang dengan akses ke internet atau bahkan TV satelit, itu benar-benar buram untuk
liberal/Demokratik/neomarxist/neofasis/ketiga supremasi dunia/20, 30-40 sesuatu Googloids dan iPhoners, yang akan
segera mengambil alih dan menghancurkan kemakmuran dan perdamaian di Amerika dan Inggris, dan kemudian dunia,
baik secara langsung, dan dengan meninggalkan itu terbuka untuk kehancuran oleh kartel Meksiko, Jihadis Islam dan
jauh di atas dan di luar semua, tujuh sociopaths yang memerintah Cina. Amerika dan dunia sedang dalam proses
runtuhnya dari pertumbuhan penduduk yang berlebihan, sebagian besar untuk abad terakhir, dan sekarang semua
itu, karena orang dunia 3. Konsumsi sumber daya dan penambahan 2.000.000.000 lebih CA. 2100 akan runtuh
peradaban industri dan membawa kelaparan, penyakit, kekerasan dan perang pada skala yang mengejutkan. Bumi
kehilangan setidaknya 1% dari humus setiap tahunnya, sehingga mendekati 2100, sebagian besar kapasitas tumbuh
makanan akan hilang. Miliaran akan mati dan perang nuklir semua tapi pasti. Di Amerika, ini sedang sangat
dipercepat oleh imigrasi besar-besaran dan reproduksi imigran, dikombinasikan dengan pelecehan yang
dimungkinkan oleh demokrasi. Sifat manusia yang rusak tak terelakkan mengubah impian demokrasi dan keragaman
menjadi mimpi buruk dalam kejahatan dan kemiskinan. Ketidaktahuan dasar biologi dan psikologi mengarah pada
delusi rekayasa sosial dari sebagian berpendidikan yang mengendalikan masyarakat demokratis. Sedikit memahami
bahwa jika Anda membantu satu orang yang Anda menyakiti orang lain-tidak ada makan siang gratis dan setiap item
yang dikonsumsi orang menghancurkan bumi di luar perbaikan. Akibatnya, kebijakan sosial di mana-mana tidak
berkelanjutan dan satu per satu semua masyarakat tanpa kontrol yang ketat pada keegoisan akan runtuh menjadi
anarki atau kediktatoran. Fakta yang paling mendasar, hampir tidak pernah disebutkan, adalah bahwa tidak ada
cukup sumber daya di Amerika atau dunia untuk mengangkat persentase yang signifikan dari miskin keluar dari
kemiskinan dan menjaga mereka di sana. Upaya untuk melakukan hal ini adalah bangkrut Amerika dan
menghancurkan dunia. Kapasitas bumi untuk menghasilkan makanan berkurang setiap hari, seperti halnya kualitas
genetik kita. Dan sekarang, seperti biasa, sejauh ini musuh terbesar orang miskin adalah miskin lainnya dan bukan
orang kaya. Tanpa perubahan dramatis dan segera, tidak ada harapan untuk mencegah runtuhnya Amerika, atau
negara yang mengikuti sistem demokratis.
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