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Prefácio
"Em que ponto é a aproximação do perigo a ser esperada? Eu respondo, se
alguma vez chegar a nós, ele deve broto entre nós; não pode vir do exterior. Se a
destruição é nossa, nós mesmos devemos ser seus autores e finalizador. Como
uma nação de homens livres, devemos viver o tempo todo ou morrer por suicídio.
" Abraham Lincoln (1838)
Entre os milhões de páginas de páginas de impressão e Web e bate-papo
incessante e conversas na TV e Blogs e discursos, há uma notável ausência de um
resumo curto, claro, honesto, preciso, sã, inteligente da catástrofe que está
destruindo a América eo mundo. Isto é em parte devido à falta da compreensão
e
em
parte
à
supressão
do
discurso
livre
pelo
leftist/liberal/progressista/democrático/Socialist/multicultural/diverso/social
democrático/comunista/coligação supremacista do terceiro mundo. Eu tento
preencher essa lacuna aqui.
Uma parte integrante da democracia moderna é a grande ilusão da família feliz,
ou seja, que somos selecionados para a cooperação com todos, e que os ideais
euforico da democracia, da diversidade e da igualdade nos levarão à utopia, se
apenas gerenciarmos as coisas corretamente (o possibilidade de política). O
princípio sem almoço livre deve nos avisar que não pode ser verdade, e vemos
ao longo da história e em todo o mundo contemporâneo, que sem controles
rigorosos, egoísmo e estupidez ganham a vantagem e logo destroem qualquer
nação que abraça esses delírios. Além disso, a mente do macaco com descontos
no futuro, e por isso cooperamos na venda do património do nosso descendente
para confortos temporários, agravando grandemente os problemas.
Eu descrevo a grande tragédia tocando na América e no mundo, que pode ser
visto como um resultado direto de nossa psicologia evoluída, que, embora
eminentemente adaptativa e eugênica nas planícies da África ca. 6 milhões anos
atrás, quando nos separamos de chimpanzés, para ca. 50.000 para 150.000 anos
atrás, quando muitos de nossos antepassados deixaram a África (ou seja, no EEE
ou no ambiente de adaptação evolutiva), agora é maladaptável e disgênica e a
fonte de nossas ilusões utópicas suicidas. Assim, como todas as discussões de
comportamento (filosofia, psicologia, Sociologia, biologia, antropologia, política,
direito, literatura, história, economia, estratégias de futebol, reuniões de
negócios, etc.), este livro é, em última análise, sobre estratégias evolutivas,
egoístas genes e aptidão inclusiva (seleção de parentes, ou seja, seleção natural).
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Pode-se levar isso a implicar que uma sociedade justa, democrática e duradoura
para qualquer tipo de entidade em qualquer planeta em qualquer universo é
apenas um sonho, e que nenhum ser ou poder poderia fazê-lo de outra forma.
Não é apenas "as leis" da física que são universais e inevitáveis, ou talvez
devêssemos dizer que a aptidão inclusiva é uma lei da física.
O grande místico Osho disse que a separação de Deus e do céu da terra e da
humanidade foi a idéia mais maligna que já entrou na mente humana. Nos
últimos tempos surgiu uma noção ainda mais maligna, que os seres humanos
nascem com direitos, em vez de ter que ganhar privilégios. A idéia de direitos
humanos, como agora comumente promulgada, é uma fantasia maligna criada
por esquerdas para chamar a atenção para longe da destruição impiedoso da
terra pela maternidade do mundo 3o desenfreado. Assim, todos os dias a
população aumenta em 200.000 (todos de pessoas do terceiro mundo), que
devem ser fornecidos com recursos para crescer e espaço para viver, e que logo
produzem outro 200.000 etc. E quase nunca se ouve notar que o que eles
recebem deve ser tirado daqueles já vivos, e seus descendentes. Suas vidas
diminuem aqueles já aqui em ambos os principais óbvios e incontáveis maneiras
sutis. Cada bebê novo destrói a terra do momento da concepção. Em um mundo
horrivelmente superlotado com recursos desaparecendo, não pode haver
direitos humanos sem destruir a terra e os futuros do nosso descendente. Não
poderia ser mais óbvio, mas raramente é mencionado de forma clara e direta, e
nunca se verá as ruas cheias de manifestantes contra a maternidade.
O fato mais básico, quase nunca mencionado, é que não há recursos suficientes
na América ou no mundo para levantar uma percentagem significativa dos
pobres fora da pobreza e mantê-los lá. A tentativa de fazer isso é a falência da
América e destruir o mundo. A capacidade da terra para produzir alimentos
diminui diariamente, assim como a nossa qualidade genética. E agora, como
sempre, de longe o maior inimigo dos pobres é outros pobres e não os ricos.
A América eo mundo estão em processo de colapso do crescimento populacional
excessivo, a maior parte para o século passado, e agora tudo isso, devido ao
mundo 3 pessoas. O consumo de recursos, e a adição de alguns 3.000.000.000
mais ca. 2100, entrará em colapso da civilização industrial e trará a fome, a
doença, a violência e a guerra em uma escala escalonamento. A terra perde pelo
menos 1% de seu solo superficial cada ano, de modo que se aproxima 2100, a
maioria de sua capacidade crescente do alimento será ido. Bilhões morrerão e a
guerra nuclear é tudo, mas certo. Na América, isso está sendo enormemente
acelerado pela imigração maciça e reprodução de imigrantes, combinada com
abusos tornados possíveis pela democracia. A natureza humana depravada
transforma inexoravelmente o sonho da democracia e da diversidade num
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pesadelo de criminalidade e de pobreza. A China continuará a dominar a América
e o mundo, desde que mantenha a ditadura que limita o egoísmo e permite o
planeamento a longo prazo.
A causa raiz do colapso é a incapacidade de nossa psicologia inata para se adaptar
ao mundo moderno, o que leva as pessoas a tratar pessoas não relacionadas
como se tivessem interesses comuns (que eu sugiro que pode ser considerado
como um não reconhecido-mas o mais comum e mais sério--problema
psicológico--transtorno de aptidão inclusiva). Isso, além da ignorância da biologia
básica e da psicologia, leva ao desilusões de engenharia social dos parcialmente
educados que controlam as sociedades democráticas. A grande maioria acha que
os problemas do mundo são de natureza política, mas eles são
biológicos/psicologicos/ecologicos e somente uma diminuição principal na
população e as mudanças profundas na ordem social podem repará-los. Poucos
entendem que se você ajudar uma pessoa que você prejudicar alguém-não há
almoço livre e cada item que alguém consome destrói a terra além do reparo.
Consequentemente, as políticas sociais em todos os lugares são insustentáveis e
uma por uma todas as sociedades sem controles rigorosos sobre o egoísmo
entrará em colapso em anarquia ou ditadura irreversível. Sem mudanças
dramáticas e imediatas, não há nenhuma esperança para impedir o colapso de
América, ou todo o país que segue um sistema democrático como manifestado
atualmente.
A mudança principal da primeira edição deste obra é a adição de breves
comentários sobre ai e um pequeno artigo sobre o CCP da China, que, após
superpopulação, as alterações climáticas ( realmente a mesma coisa), e aliado
principal de China o partido democrático dos EUA, representa de longe a maior
ameaças para o futuro da América e para a paz e liberdade em todo o mundo. A
política de apaziguar os sete assassinos seriais sociopata seniles (SSSSK) que
governam China, que todos os países e a maioria de negócios prosseguem, é
atualmente o mais péssimo dos delírios utópico suicidas que eu descrevo em
detalhe em meu livro delírios utópicos suicidas no século 21 .A única ilusão que
pode ser pior é a idéia de que a ia é maravilhosa e vai salve o mundo. Eu
compartilho a opinião de Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking e inúmeros
outros, incluindo muitos especialistas em IA (Intelligencia Artificial o en meu
termos Insanidad Alienigeno) (muitos vídeos finos no YouTube), que não só tem
o potencial de mudar o mundo em uma prisão que vai fazer mesmo o da SSSSK
olhar agradável, mas para eliminar completamente humanos.
Aqueles que desejam uma estrutura atualizada e abrangente para o
comportamento humano a partir da moderna visão de dois sistemas podem
consultar o meu livros Macacos Falando 3ª Ed (2019), A Estrutura Lógica da Filosofia,
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Psicologia, Mente e Língua em Ludwig Wittgenstein e John Searle 2nd Ed (2019),
Suicídio pela Democracia 4ª Ed (2019), A Estrutura Lógica do Comportamento
Humano (2019), A Lógica Estrutura da Consciência (2019, Compreendendo as
Conexões entre Ciência, Filosofia, Psicologia, Religião, Política e Economia(2019),
Psicologia como Filosofia, Filosofia como Psicologia (2019), Observações sobre a
Impossibilidade,Incompletude,Paraconsistência,Indecidabilidade,
Aleatoriedade, Computabilidade, Paradoxo e Incerteza (2019), Observações
Sobre a Biologia, Psicologia e Política da Religião (2019), Democracia,
Diversidade, Disgenia, Morte: o colapso inexorável de sociedades modernas
(2019), e Ilusões Utópica Suicidas no Século XXI 6º Ed (2020) e outras.
vyupzz@gmail.com
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Suicídio pela Democracia- um Obituário para a
América e o Mundo (revisao 2020)
Michael Starks
Abstrata
América e o mundo estão em processo de colapso do crescimento populacional
excessivo, a maior parte para o século passado, e agora tudo isso, devido ao mundo
terceiro. O consumo de recursos e a adição de 3.000.000.000 mais ca. 2100 entrará
em colapso da civilização industrial e trará a fome, a doença, a violência e a guerra
numa escala espantosa. A terra perde pelo menos 1% de seu solo superficial cada
ano, de modo que se aproxima 2100, a maioria de sua capacidade crescente do
alimento será ido. Bilhões morrerão e a guerra nuclear é tudo, mas certo. Na
América, isso está sendo enormemente acelerado pela imigração maciça e
reprodução de imigrantes, combinada com abusos tornados possíveis pela
democracia. A natureza humana depravada transforma inexoravelmente o sonho
da democracia e da diversidade num pesadelo de criminalidade e de pobreza. A
China continuará a dominar a América e o mundo, desde que mantenha a ditadura
que limita o egoísmo. A causa raiz do colapso é a incapacidade de nossa psicologia
inata para se adaptar ao mundo moderno, o que leva as pessoas a tratar pessoas
não relacionadas como se tivessem interesses comuns. A idéia de direitos humanos
é uma fantasia maligna promovida por esquerdas para chamar a atenção para
longe da destruição impiedoso da terra pela 3ª maternidade mundial desenfreada.
Isso, além da ignorância da biologia básica e da psicologia, leva ao desilusões de
engenharia social dos parcialmente educados que controlam as sociedades
democráticas. Poucos entendem que se você ajudar uma pessoa que você
prejudicar alguém-não há almoço livre e cada item que alguém consome destrói a
terra além do reparo. Consequentemente, as políticas sociais em todos os lugares
são insustentáveis e uma por uma todas as sociedades sem controles rigorosos
sobre o egoísmo entrará em colapso em anarquia ou ditadura. Os fatos mais
básicos, quase nunca mencionados, são que não há recursos suficientes na América
ou no mundo para levantar uma percentagem significativa dos pobres fora da
pobreza e mantê-los lá. A tentativa de fazer isso é a falência da América e destruir
o mundo. A capacidade da terra para produzir alimentos diminui diariamente,
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assim como a nossa qualidade genética. E agora, como sempre, de longe o maior
inimigo dos pobres é outros pobres e não os ricos. Sem mudanças dramáticas e
imediatas, não há nenhuma esperança para impedir o colapso de América, ou todo
o país que segue um sistema democrático.

O dia mais triste da história dos EUA. Presidente Johnson, com dos
Kennedys e ex-Presidente Hoover, dá América para o México-3 de
outubro de 1965

Por cento dos Americanos que são estrangeiros nascidos-o resultado do "nenhum
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impacto demográfico significativo" lei de imigração de 1965-nãon-europeus (os
diversos) foram uma quota de 16%, são agora (2019) cerca de 38% e será de cerca
de 60% por 2100, uma vez que são agora 100% do aumento da população de cerca
de 2,4 milhões a cada ano. Suicídio pela democracia.

Parte do custo da diversidade e do envelhecimento, sendo o policial não
remunerado do mundo, etc., (não contando passivos futuros que são 5 a 10 vezes
como grandes mudanças sociais).

Definições úteis para compreender a política Americana
DIVERSIDADE: 1. programa do governo dos EUA para entregar o controle ao
México. 2. programa do governo dos EUA para fornecer bens e serviços livres ou
pesadamente subsidiados àqueles de outros países. 3. um meio para transformar
a América em um terceiro mundo inferno. 4. multiculturalismo, multietismo,
multipartisanismo, inclusividade, supremacia do terceiro mundo.
RACISTA: 1. pessoa oposta à diversidade no sentido acima. 2. pessoa de etnia
diferente que discorda comigo em qualquer questão. 3. pessoa de qualquer etnia
que discorda de mim em qualquer coisa. Também, chamado ' bigot ' ' hater ' ou '
nativist '.
SUPREMACIST BRANCO: qualquer um oposto à diversidade no sentido acima, isto
é, qualquer um que tenta impedir o colapso de América e da civilização industrial
no mundo inteiro.
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TERCEIRO MUNDO SUPREMACISTO: qualquer um em favor da diversidade em
sentidos acima. Qualquer um que trabalha para destruiro futuro do seu
descendente. Também conhecido como democratas, socialistas, Neomarxistas,
socialistas democráticos, marxistas, esquerdistas, liberais, progressistas,
comunistas, maternalistas, fascistas esquerdistas, multiculturalistas, inclusivistas,
direitos humanos.
ÓDIO: 1. qualquer oposição à diversidade no sentido acima. 2. expressão de um
desejo de evitar o colapso da América e do mundo.
EURO: branco ou caucasiano ou Europeu: um cujos antepassados deixaram África
sobre 50.000 anos há.
PRETO: Africano ou afro-americano: um cujos antepassados permaneceram na
África ou deixados nos últimos cem anos (por isso não houve tempo para a
evolução de quaisquer diferenças significativas de euros).
DIVERSO: qualquer um que não é euro (Europeu, branco, Caucasiano).
DIREITOS HUMANOS: uma fantasia maligna criada por esquerdas para chamar a
atenção para longe da destruição impiedoso da terra pela reprodução do mundo
de 3o desenfreada. Assim, as anomalias temporárias, como a democracia, a
igualdade, os sindicatos, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, os
direitos dos animais, etc. são devidos a elevados padrões de vida criados pelo
estupro do planeta e desaparecerão à medida que a civilização desmorona e a
China governa a mundo.
Devo primeiro notar que não tenho nenhum investimento no resultado de
qualquer movimento social ou político. Eu sou velho, sem filhos ou parentes
próximos, e num piscar de olhos eu vou ter ido (é claro que a coisa mais importante
a lembrar é que muito em breve vamos todos ter ido e nossos descendentes
enfrentarão as terríveis conseqüências de nossa estupidez e egoísmo). Eu ofereço
estes comentários na esperança que darão a perspectiva, desde que as análises
competentes racionais concisas da situação perigosa em América e no mundo são
quase inexistente. Eu tenho amigos íntimos de várias etnias, várias vezes dado o
meu único patrimônio para uma pessoa empobrecida do terceiro mundo (não, eu
não herdar nada significativo, não tinha parentes ricos, um fundo fiduciário ou um
trabalho facil), tiveram amigos do terceiro mundo , colegas, namoradas, esposas e
parceiros de negócios, e ajudou alguém de qualquer maneira que eu poderia,
independentemente da raça, idade, Credo, preferências sexuais ou de origem
nacional ou posição sobre o espectro do autismo, e ainda estou fazendo isso. Eu
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não votei em qualquer tipo de eleição, pertencia a qualquer grupo religioso, social
ou político, ouviu um discurso político ou ler um livro sobre a política em mais de
50 anos, como eu considerava inútil e humilhante ter meus pontos de vista
carregam o mesmo peso que os de imbecis, lunáticos, criminosos e meramente
sem educação (ou seja, cerca de 95% da população). Eu encontro quase todo o
diálogo político para ser superficial, enganado e inútil. Este é o meu primeiro e
último comentário social/político.
Os milhões de artigos diários, discursos, tweets e noticias raramente mencioná-lo,
mas o que está acontecendo na América e no mundo não são alguns eventos
transitórios e não conectados, mas a história infinitamente triste do colapso
inexorável de industrial civilização e da liberdade devido ao superpopulação e às
ditaduras malignos que são o CCP (partido comunista Chinês) e Islam. Embora eles
são a única questão importantes, eles raramente são declarados claramente nos
debates intermináveis e convulsões sociais diárias, e poucas coisas em Este artigo
é discutido nunca em toda a maneira desobstruída e inteligente, na parte grande
porque diverso (isto é, aqueles não da ascendência Européia) têm uma preensão
do estrangulamentos em americano e a maioria de meios ocidentais que o fazem
Impossível. Política em países democráticos é dedicada quase inteiramente a
fornecer a oportunidade para cada especial grupo de interesse para obter uma
quota cada vez maior do rapiidimente diminuindo os recursos. O problema é que
quase todas as pessoas são míopes, egoístas, mal educados, falta de experiência e
estúpido e isso cria um problema insolúvel quando há 10 bilhões (por fim do
século), ou Quando constituem a maioria de qualquer eleitorado num sistema
democrático. É uma coisa para cometer erros quando há tempo e recursos para
corrigi-los, mas bastante outro quando é impossível. Os EUA é o pior caso, uma
vez que parece ter vastos recursos e uma economia resiliente, eo que eu e a
maioria das pessoas cresceram a respeito de como as maravilhosas tradições da
democracia, diversidade e igualdade, mas agora vejo que estes são convites para
exploração por cada grupo de interesse especial e que dar privilégios a todos
nascidos, sem impor deveres, tem conseqüências fatais. Também, um sistema que
opere esta maneira não pode competir com os que não-Ásia e sobretudo China
está comendo o almoco de América (e isso de todos os países não-asiáticos), e nada
é provável pará-lo, mas naturalmente superpopulação desgraca todos (a minoria
que vai sobreviver após o grande 2seculo 22º/23º morte da população) para uma
vida infernal. Um mundo onde todos são livres para replicar seus genes e consumir
recursos como eles desejam em breve terá um pouso duro. O fato é que a
democracia tornou- se uma licença para roubar --do governo-i. e., da minoria
encolhimento que pagam impostos significativos, da terra, de todos em toda parte,
e dos próprios descendentes, e que a diversidade (multiculturalismo,
multipartisanismo, etc.) em um mundo superlotado leva a um conflito insolúvel e
colapso.9/11 foi um resultado direto do presente.
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A história na América é suficientemente clara. No que agora pode ser visto como o
primeiro grande desastre decorrente da idéia cristã lunática de direitos humanos
inatos, o políticos da Estados do Norte decidiram que era inadequado para o Sul
ter escravos. A escravidão foi certamente uma idéia ultrapassada e mal e estava
desaparecendo em todo o mundo, e teria sido eliminado com pressões econômicas
e políticas após a emancipação através dos 13º a alteração. Mas então, como
agora, as ilusões utópicas prevaleceram, e so eles atacaram o Sul, matando e
incapacitando milhões e criando pobreza e caos disgênico (a morte e debilidade de
uma grande percentagem de homens de euro aptos-encorpado) cujos efeitos ainda
estão conosco. Os africanos replicando seus genes a uma taxa mais elevada,
resultando em herdeiro vindo a compreender uma percentagem cada vez maior
do país. Ninguém percebeu isso na época e a maioria ainda não, mas este foi o
início do colapso da América e os defeitos na psicologia que levaram o norte a
perseguir o Sul foram uma continuação dos fanáticos cristãos que produziram o
assassinato e tortura de milhões durante a idade média, a Inquisição, o genocídio
dos índios do novo mundo pelos europeus, as cruzadas e os Jihadistas para os
últimos 1200 anos. Isis, Al-Qaeda, os cruzados e o exército do Norte têm um grande
negócio em comum.
Sem perguntar aos eleitores, alguns milhares de estadistas e congressistas e o
Presidente Lincoln fizeram cidadãos ex-escravos e deram-lhes o direito de votar
através das 14 e 15 emendas. Gradualmente, veio a ser vastos guetos composto
por ex-escravos, onde o crime e a pobreza floresceu, e onde as drogas (importadas
principalmente pelos hispânicos) gerou um vasto império criminal, cujos usuários
cometeram centenas de milhões de crimes a cada ano. Então vieram os
democratas liderados pelos Kennedys, que, levantou em privilégio e desconectado
do mundo real, e tendo como quase todos os políticos nenhuma pista sobre
Biologia, psicologia, ecologia humana ou história, decidiu em 1965 que era apenas
democrático e justo que o país deve mudar as leis de imigração para diminuir o
influxo de europeus em favor de 3 pessoas do mundo (o diverso). Aprovaram a lei
e em 1965 o Presidente Lyndon Johnson assinou-o (veja foto da tampa). Houve
dúvidas de alguns bairros que isso iria destruir a América, mas eles estavam certos
de que não haveria "nenhum impacto demográfico significativo"! O público
americano nunca (a este dia em 2019) teve uma possibilidade expressar seus
pontos de vista (isto é, votar), a menos que você contar a eleição do trunfo como
essa possibilidade, e o Congresso e os vários presidentes mudaram nossa
democracia em uma "Democracia Socialista", isto é, em um estado Neomarxista,
terceiro mundo supremacista, neofascista. Os Chineses estão encantados porque
não têm que lutar os EUA e outras democracias para o dominio, mas para esperar
somente para que desmoronem.
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Algumas décadas atrás, William Brennen, chefe de Justiça da suprema corte,
sugeriu que uma lei passou um século antes, para garantir a cidadania aos antigos
escravos (o primeiro erro legislativo fatal, o segundo dando-lhes a votação), deve
aplicar-se a qualquer um que aconteceu para nascer na América.
Subsequentemente, outras decisões do Tribunal (não as pessoas, que nunca foram
feitas) decidiram todos os nascidos nos EUA, independentemente do estatuto
parental (por exemplo, mesmo que fossem alienígenas de outro sistema solar)
tinha direito à cidadania dos EUA (bebês âncora) e foram subsequentemente
autorizados a tornar cidadãos de todos os seus parentes – (tele terceiro e quarto
erro fatais). Mais uma vez, nunca cruzou as mentes do Congresso ou dos tribunais
que a Constituição não deu quaisquer direitos, nem que o público americano deve
ser autorizado a votar sobre isso. Além dos milhões de pessoas do 3º mundo aqui
"legalmente" (ou seja, com a permissão de algumas centenas no Congresso, mas
não as pessoas) milhões começaram a entrar ilegalmente e todas as crianças
produzidas em cerca de 3 vezes a taxa de americanos existentes e gerados sempre
crescentes problemas sociais. A maioria dos diversos pagaram pouco ou nenhum
imposto, e assim eles vivem em parte ou totalmente em apostilas do governo (ou
seja, os impostos pagos pela minoria sempre encolhimento de americanos que
pagam qualquer, bem como o dinheiro emprestado do futuro gerações para a
melodia de $2500000000 por dia, adicionado ao $23,000,000,000,000 em dívida e
os US $90 trilhões ou mais de obrigações futuras não financiadas-Medicare,
segurança social, etc.), enquanto o sistema agrícola, habitação, ruas e rodovias,
esgotos, água e sistemas elétricos, parques, escolas, hospitais, tribunais,
transportes públicos, governo, polícia, bombeiros, serviços de emergência e os
enormes gastos de defesa necessários para garantir a continuação da existência do
nosso país e a maioria dos outros, foram criados, administrado e largamente pagos
por euros (i.e., os de ascendência europeia). O fato de que o diverso deve seu bemestar (relativo ao diverso ainda no 3o mundo) e a sua própria existência (medicina,
tecnologia, agricultura, supressão da guerra e escravidão) a euro é nunca
mencionado por qualquer um (veja abaixo).
Naturalmente, os euros (e uma minoria de impostos pagando diverso) estão
indignados de ter que gastar cada vez mais de suas vidas de trabalho para apoiar
as legiões de recém-chegados diversificada, para ser inseguro em suas próprias
casas e ruas e ver suas cidades, escolas, hospitais, parques, etc. sendo tomado e
destruído. Eles tentam protestar, mas os meios de comunicação são agora
controlados pelo diverso (com a ajuda de euros iludidos que são dedicados a
destruir seus próprios descendentes), e agora é quase impossível afirmar qualquer
oposição para o colapso da América e do mundo sem ser atacado como "racista",
"supremacista branco" ou "um odiador", e muitas vezes perdendo o trabalho para
exercitar a liberdade de expressão. Palavras referindo-se ao diverso são quase
proibidos, a menos que seja para elogiá-los e ajudar o seu racismo genuíno (ou
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seja, vivendo à custa de e explorando e abusando em todos os sentidos possível o
euro, e seus diversos vizinhos pagantes fiscais), então não se pode mencionar
negros, imigrantes, hispânicos, muçulmanos etc. na mesma discussão com as
palavras estuprador, terrorista, ladrão, assassino, molestador infantil, condenado,
criminoso, bem-estar etc., sem ser acusado de "ódio" ou "racismo" ou "supremacia
branca". Eles são, naturalmente, alheio ao seu próprio racismo e da supremacia do
terceiro mundo. Tenha em mente que não há e quase certamente nunca será
qualquer evidência de uma diferença genética significativa entre euros e diverso
em psicologia, ou QI, e que a sua tendência à reprodução excessiva e outras
deficiências é inteiramente devido à cultura.
Gradualmente, cada tipo de grupo de interesse especial conseguiu eliminar
qualquer referência negativa a eles de qualquer maneira facilmente identificável,
então quase desapareceu do discurso público não só palavras referindo-se ao
diverso, mas ao curto, alto, gordo, magro, doentes mentais, deficientes,
geneticamente defeituosos, desfavorecidos, anormais, esquizofrênicos,
deprimidos, estúpidos, desonestos, loucos, preguiçosos, covardes, egoístas,
maçantes, etc. até que nada, mas as atitudes agradáveis são ouvidas e um é
deixado intrigado sobre quem preenche as prisões , hospitais e alas mentais para
transbordar, ninhadas as ruas com lixo, destrói os parques, praias e terras públicas,
roubos, motins, assaltos, estupor e assassinatos, e usa-se todo o dinheiro do
imposto, além de um extra 2.500.000.000 dólares por dia, adicionado ao
$23.000.000.000.000 dívida nacional (ou mais de 90.000.000.000.000 se você
estender o passivo real em um futuro próximo). Claro, não é devido a todos os
diversos, mas cada dia que passa uma percentagem maior é como os seus números
incham e os do declínio euros.
É agora mais de 50 anos depois de passar o novo ato de imigração e cerca de 16%
da população é Hispânica (acima de menos de 1% mais cedo), que foram
reproduzindo em cerca de 3x a taxa de Euros , de modo que cerca de metade das
crianças menores de 6 anos agora são hispânicos, enquanto alguns 13% do país são
negros, sendo rapidamente deslocados e marginalizados pelos hispânicos (embora
poucos negros percebem isso, então eles continuam a apoiar os políticos
favorecendo mais imigração e apostilas e promissores ganhos a curto prazo).
Virtualmente ninguém agarra o eventual colapso da América e do mundo inteiro,
apesar do fato de que você pode vê-lo na frente de seus olhos em todos os lugares.
Na América e no mundo, os euros (e todos os "ricos" geralmente) estão produzindo
menos de duas crianças por casal, assim que suas populações estão diminuindo, e
na América em 2014, pela primeira vez desde euros veio aqui no 16thséculo, mais
de eles morreram do que nasceram, então sua marginalização é certa. E,
mostrando o "sucesso" do Neomarxista, terceiro mundo supremacista imigração e
políticas de bem-estar, a população de Hispânicos na Califórnia passou 50%, então
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dentro de uma década, o 6 maior economia do mundo será parte do México.
O diverso vontade, dentro, este século, elimina todo o "racismo Americano" (isto
é, qualquer oposição ou impedimento legal à tomada de posse de todo o poder
político, e a apropriação de tanto de seu vizinhos dinheiro e propriedade como eles
podem gerenciar,) exceto seu próprio racismo (por exemplo, imposto de renda
graduado que obriga o euro a apoiá-los). Logo eles vão eliminar em grande parte
as diferenças jurídicas entre os cidadãos do México e da Califórnia e, em seguida,
Texas, que então terá pleno "direitos" (privilégios) em qualquer lugar nos EUA, de
modo que a cidadania se tornou cada vez mais sem sentido (e um sempre- menor
percentual dos diversos vai pagar quaisquer impostos significativos ou servir no
exército, e uma percentagem muito maior continuará a receber o bem-estar e
cometer crimes, e para obter a escolaridade livre ou fortemente subsidiada ,
cuidados médicos etc.). Não se pode mencionar na mídia que o racismo
predominante nos EUA é a extorsão pelo diverso de alguém com dinheiro
(principalmente euros , mas também qualquer diverso que têm dinheiro), a
eliminação da liberdade de expressão (exceto o seu próprio), a polarização de
todas as leis para favorecer esta extorsão, e sua rápida aquisição de todos os
políticos e financeiros poder, ou seja, discriminação total contra euros e qualquer
pessoa pertencente às "classes superiores", ou seja, qualquer pessoa que pague
quaisquer impostos significativos.

Gradualmente a pobreza, as drogas, as gangues, a destruição ambiental e a
corrupção da polícia, do exército e do governo endêmicas no México e a maioria
dos outros países do 3º mundo estão se espalhando por toda a América, por isso
seremos capazes de atravessar a fronteira cada vez mais porosa com México sem
notar que estamos em um país diferente-provavelmente dentro de algumas
décadas, mas certamente até o final do século. A população continua a aumentar,
e aqui como em todo o mundo, o aumento é agora 100% diverso e, como entramos
no próximo século (muito mais cedo em alguns países), os recursos vão diminuir e
fome, doença, crime e guerra vai raiva fora de controle. Os ricos e as corporações
serão principalmente ainda ricos (como sempre, como as coisas pioram eles vão
levar o seu dinheiro e sair), os pobres serão mais pobres e mais numerosos, e vida
em todos os lugares, com a possível excepção de alguns países ou partes de países
onde o crescimento populacional é impedido, será insuportável e insobrevivel.
A cooperação entre os diversos para arrancar controle da sociedade de euros vai
desmoronar como a sociedade se desintegra e eles vão se dividir em negros,
hispânicos, muçulmanos, chineses, filipinos, gays, idosos, deficientes, e ainda mais
onde possível em infinitas subgrupos. Os ricos vão contratar cada vez mais guardacostas, transportar armas, dirigir carros à prova de balas e usar a polícia privada
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para protegê-los em suas comunidades fechadas e escritórios, como já é comum
em 3 países do mundo. Com muito reduzida qualidade de vida e alto crime, alguns
vão pensar em voltar aos seus países de origem, mas também superpopulação vai
esgotar os recursos e produzir colapso ainda mais grave do que nos EUA e na
Europa, e o racismo no 3º mundo, temporariamente suprimida por uma
abundância relativa de recursos e presença policial e militar, vai se tornar cada vez
pior, assim que a vida será infernal quase em toda parte. A população no século 22
vai encolher como bilhões morrem de fome, doença, drogas, suicídio, e guerra civil
e internacional. Como os países do terceiro mundo nuclear colapso (Paquistão,
Índia e talvez o Irã até então, graças a Obama) e são tomadas por radicais, os
conflitos nucleares acabará por ocorrer. Ainda assim, talvez ninguém ousará
sugerir publicamente que a principal causa do caos era a maternidade irrestrita.
Claro, muito desta história já jogou fora na América, no Reino Unido e em outros
lugares, e o resto é inevitável, mesmo sem mudança climática e os apetites vorosos
da China, que apenas fazer isso acontecer mais rápido. É apenas uma questão de
quão ruim ele vai chegar onde e quando. Qualquer um que duvida disso está fora
de contato com a realidade, mas você não pode enganar a mãe natureza, e seus
descendentes não vão mais debatê-lo como eles serão forçados a viê-lo.
Os pobres, e aparentemente, Obama, Krugman, Zuckerberg e a maioria dos
Democratas (Neomarxistas), não entendem o princípio de funcionamento mais
básico da civilização-não há almoço grátis. Você só pode dar a um, tirando de outro,
agora ou no futuro. Nada como ajudar sem ferir. Cada dólar e cada item tem valor
porque em algum lugar, alguém destruiu a terra. E esquerdistas tem a ilusão de
que eles podem resolver todos os problemas roubando dos ricos. Para obter
alguma idéia do absurdo disso, todos os contribuintes E.U. ganhando mais de um
milhão de dólares têm um total após o lucro fiscal de cerca de 800.000.000.000,
enquanto o déficit anual é de cerca de 1.500.000.000.000, e mesmo tendo tudo
isso não faz nada para pagar os 18 existentes trilhões de dívidas ou cerca de
90.000.000.000.000 em passivos de próximo prazo não financiados (por exemplo,
Medicare e segurança social). Claro, você não pode aumentar o seu imposto ou
imposto corporativo muito mais ou ele vai deprime muito a economia e produzir
uma recessão, perdas de emprego e do vôo de capital, e eles já pagam os impostos
mais elevados, em relação ao que eles ganham como um% de renda da nação, de
qualquer país industrializado. E mais uma vez, o top 1% dos assalariados pagam
cerca de 50% do imposto de renda total pessoal Federal, enquanto o fundo 47%
(principalmente diverso) pagar nada. Então, o fato é que só temos uma espécie de
democracia, como não temos quase nada a dizer sobre o que o governo. faz, e uma
espécie de fascismo, como o governo sempre em expansão. espiões em cada
movimento cada, controla cada vez mais minuciosamente nossa cada ação, e nos
obriga a uma arma para fazer o que eles decidir, e uma espécie de comunismo
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como eles roubam o que quiserem de quem eles querem e usá-lo para apoiar
alguém que eles gostam, aqui e em todo o mundo, a maioria dos quais não têm
interesse em democracia, justiça, ou igualdade, exceto como meios para tirar
proveito de nossa fatalmente sistema defeituoso para obter tanto dinheiro e
serviços como eles podem, a fim de apoiar a replicação de seus genes e destruindo
a terra.
Falando de Obama, Trump diz que ele é o pior presidente de sempre, e, claro,
Obama, totalmente arrogante, desonesto e sem qualquer compreensão real da
situação (ou não dispostos a ser honesto) apenas risos, e balbucia platitudes, mas
como eu refletir um pouco é claramente verdadeiro. Como Roosevelt, que deunos o primeiro passo gigante em fascismo e governo. resíduos e opressão com um
imposto ilegal e inconstitucional (segurança social), Obamacare deixar o governo.
engolir 1/6 da economia e criou His próprio imposto ilegal (denominado «sanções»
de Obamacare, em que o FDR os chamou de «prestações» de «contribuições»). Ele
tentou forçar os EUA a aceitar outro 8 para 10 milhões ilegais (ninguém parece
muito certo) que vai ' Birthright ' (primogenitura) em cerca de 50 milhões por 2100.
Nos primeiros 3 anos de seu escritório (2009 a 2012) o deficit de funcionamento
Federal aumentou aproximadamente 44% de 10 a $15.000.000.000.000, o
aumento por cento o maior desde WW2, quando em metade 2015 tinha
aumentado a sobre 71% do orçamento operando-se fiscal--sobre $18 trilhões ou
cerca de $57000 para cada pessoa nos EUA, incluindo crianças. Seu adiamento da
deportação de milhões de ilegais, todos os quais agora recebem segurança social,
créditos fiscais, Medicare etc., é estimado para ter um custo vitalício para o
governo (ou seja, para a minoria de nós que pagam quaisquer impostos
significativos) de ca. $1300000000000. Naturalmente, isto não inclui a escola livre,
o uso do sistema judicial, as prisões e a polícia, o cuidado livre da emergência do '
(isto é, apenas indo à emergência para todo o problema qualquer), degradação de
todas as facilidades públicas etc. assim que é provável pelo menos duas vezes mais.
E nós vimos 8 anos de manipulação incompetente do Iraque, das guerras Afghan e
Syrian e do crescimento cancerosa do CCP e do Islam. He provavelmente deu a
capacidade de fazer armas nucleares para o Irã, que é altamente susceptível de
levar a uma guerra nuclear por 2100 ou muito mais cedo. Ele foi claramente eleito
para classista, racista, razões supremacistas do terceiro mundo-porque ele tinha
genes africanos visíveis, enquanto os euros, tendo deixado a África alguns 50.000
anos antes têm os invisíveis. Ele, e a maioria das pessoas que ele nomeou, tinha
pouca competência ou experiência na execução de um país e eles foram
escolhidos, como ele, com base em diversos genes e Neomarxistas, simpatias
supremacistas do terceiro mundo. Se ele não é um traidor (dando ajuda e conforto
para o inimigo), então quem é? É claro como dia que, como quase todos, ele opera
totalmente na psicologia primitiva automática, com suas simpatias de
coalizamento (preconceitos) favorecendo aqueles que olham e agem mais como
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ele. Ele (como a maioria diversificada) é de fato fazendo o seu melhor para destruir
o país e sistema que fez a sua vida exaltada possível. Em uma entrevista perto do
final de seu mandato, ele disse que a principal razão para o atraso do terceiro
mundo era o colonialismo. Como com todos os esquerdista do terceiro mundo
supremacistas, nunca cruzou sua mente que aproximadamente 95% de todo o
terceiro mundo os povos devem sua existência e seu padrão relativamente elevado
de vida aos euro e ao colonialismo (isto é, medicina, agricultura, tecnologia,
ciência, comércio, educação, polícia e sistema judicial, comunicações, eliminação
de guerra e criminalidade, etc.), nem que os verdadeiros inimigos dos pobres são
outros pobres, que são tão repulsivos como os ricos, que é o seu maior desejo de
imitar. Concordo que, com a possível excepção de Lincoln, ele é o pior (ou seja,
mais destrutivo para a qualidade de vida americana e sobrevivência como uma
nação) por sua falta de honestidade, arrogância e agressão à liberdade e de longo
prazo sobrevivência-uma conquista impressionante quando sua competição inclui
Nixon, Johnson, os arbustos e os Clintons, e que faz mesmo Reagan olhar bom.
Ao considerar maus presidentes, nós devemos começar com Abraham Lincoln, que
é reverenciado como um Santo, mas ele (com a ajuda do Congresso) destruiu
grande parte do país e la vida de milhões de pessoas lutando contra o totalmente
desnecessário guerra civil, e em muitos aspectos, o país nunca vai se recuperar
como ele levou ao movimento dos direitos civis, o 1965 ato de imigração e 1982 a
Suprema Corte âncora bebê decisão. A escravidão teria chegado a um fim em breve
sem a guerra, como fez em todos os lugares e, claro, foi euros que forneceu o
impulso principal para trazê-lo para um fim aqui e em todos os lugares. Após a
guerra, os escravos poderiam ter sido repatriados para a África, ou apenas dada
residência, em vez de torná-los cidadãos (14ª emenda) e, em seguida, dando-lhes
a votação (15th alteração). Ele e seus colaboradores, como tantos liberais classe
superior euros, então e agora, foi cego pelas ilusões sociais utópicas encarnado no
cristianismo e na democracia, que resultam da psicologia da aptidão inclusiva de
intuições coalizões e altruísmo recíproco, que foi eugênico e adaptativo no EEE
(ambiente de adaptação evolutiva-i. e., de ca. 50.000 a vários milhões de anos
atrás), mas é fatalmente disgênico e maladaptável nos tempos modernos.
Note a grande ironia da citação dele que começa o livro, que mostra que mesmo
os mais brilhantes são vítimas de seus próprios limites, e não têm nenhuma
compreensão da biologia humana, psicologia ou ecologia. Nunca passou pela sua
cabeça que o mundo se tornaria horrivelmente superpovoado e que os africanos
cresceriam para se tornar um problema social gigante, em casa e para si e para o
mundo como a África se expande para mais de 4.000.000.000. Da mesma forma,
apesar do desastre agora claro, parece não cruzar Obama que o diverso em casa e
no exterior vai destruir a América eo mundo, embora qualquer brilhante de dez
anos de idade pode vê-lo.
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O Presidente Truman poderia ter deixado McArthur usar a bomba atômica para
acabar com a guerra coreana, destruir o comunismo e evitar o horror contínuo da
China executado por 25 sociopatas (o Politburo) ou realmente apenas sete
sociopatas (o Comitê ereto de Politburo) ou talvez realmente apenas um sociopata
(Xi Jinping). Johnson poderia ter feito do mesmo modo no Vietnã, Bush no Iraque
e Obama no Afeganistão, Síria e Líbia. China e provavelmente muitos países do 3o
mundo teriam usado armas nucleares se as situações fossem invertidas. Uma vez
que um país muçulmano radical recebe a bomba uma greve preemptiva por eles
ou sobre eles provavelmente resultara, e isso é provável por 2100 e perto de certo
por 2200. Se Gaddafi tivesse conseguido os seus esforços para conseguir a bomba,
seria muito provável que tivesse acontecido. Os EUA poderiam ter forçado o Japão,
a China e a Coréia, o Iraque e a Líbia e todos os países da Europa (e todo o mundo
para esse assunto) a pagar pelos custos dos nossos esforços militares em todas as
guerras recentes, e entre guerras, em vez de assumir a maior parte do custo e, em
seguida, ajudá-los a assumir a maior parte da fabricação da América. É claro que
essas decisões, críticas à sobrevivência do país, foram feitas por um punhado de
políticos sem consultar os eleitores. Os Kennedy foram uma parte importante da
mudança das leis de imigração em meados dos anos 60, então eles têm que contar
como traidores e grandes inimigos da América em um par com Obama, G. W Bush
e os Clintons. Poderíamos ter seguido os fundamentos universais da indústria dos
EUA e se recusou a assinar o GATT, que deu acesso livre a todas as nossas patentes
anos antes de serem concedidos, embora, naturalmente, os Chineses agora
hackear e roubar tudo com impunidade de qualquer maneira. Eisenhower poderia
ter deixado o Reino Unido manter a posse do canal de Suez, em vez de chantageálos para sair do Egito, e sobre e sobre.

Alguns podem estar interessados em algumas estatísticas para dar uma idéia de
onde estamos atualmente na estrada para o inferno. Veja as tabelas no início. Nos
EUA, a população de hispânicos vai inchar de cerca de 55 milhões em 2016 (ou
tanto quanto 80 milhões se você aceitar algumas estimativas de ilegalidades 25
milhões-é uma marca de quão longe o governo deixou as coisas vão que nós
realmente não sabemos) para talvez 140 milhões meio seculo e 200 milhões como
entramos no século 22 , momento em que a população de E.U. vai estar subindo
passado 500 milhões, e a população mundial será de cerca de 11 bilhão,
3.000.000.000 de que acrescentou a partir de agora para então na África e
1.000.000.000 em Ásia (as estimativas oficiais da ONU no momento). Os hispânicos
estão se reproduzindo tão rápido que os euros, agora uma maioria 63%, será uma
minoria por meio século e cerca de 40% por 2100. A maior parte do aumento nos
EUA a partir de agora será Hispânicos, com os negros restantes, asiáticos e
muçulmanos, e todo o aumento aqui e no mundo será 100% diverso. Cerca de
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500.000 pessoas são naturalizadas anualmente e uma vez que são principalmente
do mundo 3 e produzem crianças em cerca de duas vezes a taxa de euros, que irá
adicionar talvez 2 milhões meio seculo e 5 milhões por 2100 para cada ano que
continua.
Para mostrar o quão rápido as coisas saíram do controle após o "sem impacto
demográfico" TKO (técnico knock out ou Ted Kennedy indignação, embora
pudéssemos igualmente chamá-lo de ultraje LBJ, o ultraje Neomarxista, o ultraje
liberal etc.) ato de imigração de 1965, há agora mais hispânicos na Califórnia do
que há pessoas em 46 outros Estados. Em 1970 logo após o TKO, havia cerca de 4
milhões hispânicos e agora há mais de 55 milhões "legals" (ou seja, não é feito legal
pelos eleitores, mas por um punhado de políticos e da Suprema Corte estúpida) e
talvez 80 milhões contando ilegais. Nunca atravessa as mentes do bloco
democrático-voto pobre diverso que aqueles que sofrerão de longe mais da
"diversificação" dos Estados Unidos são eles mesmos. Os E.U. passou de 84 por
cento branco, 11 por cento preto, 4 por cento hispânicos e 1 por cento asiáticos
em 1965, para 62 por cento branco, 11 por cento preto, 18 por cento hispânicos e
6 por cento asiáticos agora, de acordo com um relatório recente do Pew. Por 2055,
nenhum grupo é esperado para ter uma maioria-um cenário perfeito para o caos,
mas você pode ver inúmeros da Academia (agora um paraíso para o estado
financiado Neomarxisto terceiro mundo supremacismo) elogiando o
multipartisanismo. Os asiáticos estão previstos para aumentar mais rápido do que
qualquer grupo, dobrando a sua percentagem nas próximas décadas, mas pelo
menos eles vão ter ido através de um procedimento de imigração mínima, exceto,
naturalmente, para as famílias de bebê âncora (produzindo que agora é uma
grande indústria como Os asiáticos voam aqui para dar à luz, embora sejam
grandemente ultrapassada pelos hispânicos que só têm de atravessar a fronteira à
noite). Naturalmente, os asiáticos são por e grande uma bênção para a América
como eles são mais produtivos e menos problemas do que qualquer grupo,
incluindo euros.
O governo dos E.U. (sozinho dos países principais) empurra a "diversidade" mas
nos países pelo mundo inteiro e durante todo a história as tentativas de soldar
raças e culturas diferentes em uma foram um disastre absoluto. Muitos grupos
viveram entre ou ao lado de outros por milhares de anos sem assimilar
notavelmente. Chineses e Koreanos e Japoneses na Ásia, Judeus e gentios em
milhares de lugares, turcos, Curdos e Armênios, etc., viveram juntos por milênios
sem assimilar e ir para as gargantas um do outro na menor provocação. Depois de
mais de 300 anos de mistura racial, os EUA ainda é cerca de 97% monoracial (ou
seja, branco, hispânico, preto etc.), com apenas cerca de 3% descrevendo-se como
raça mista (e a maioria deles foram misturados quando eles vieram aqui). Os
nativos americanos (a quem o mundo novo inteiro pertence realmente se um está
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indo rectificar injustiças passados de encontro ao diverso, um fato que seja
mencionado nunca pelos supremacistas do terceiro mundo) é na maior parte ainda
viver isolado e (antes do casinos) empobrecido, assim como os negros que, 150
anos após a emancipação, em grande parte ainda vivem no crime montado, guetos
empobrecidos. E estes têm sido o melhor dos tempos, com lotes de terra barata e
recursos naturais, bem-estar e programas de ação afirmativa (em grande parte
exclusivo para ' racista ' América), uma economia principalmente saudável e um
governo que extorsão mais de 30% do dinheiro deles (ou seja, 30% de suas vidas
de trabalho, contando imposto de renda, imposto sobre vendas, imposto
imobiliário etc.), ganhou pela parte de pagamento de impostos da classe média e
alta, para dar os folhetos maciços pobres-não apenas os selos de alimentos e
outros bem-estar, mas a polícia e serviços de emergência, ruas e parques, o
governo, o sistema de justiça, hospitais, defesa nacional, escolas, estradas, pontes,
rede elétrica, etc., e os custos de degradação ambiental, e os financeiros e custos
emocionais do crime e é ameaça, etc., a maioria destes nunca contados por
ninguém (e nunca mencionado pelos Neomarxista supremacistas do terceiro
mundo) ao considerar os "custos do bem-estar" ou a desvantagem enorme à
diversidade.
Em todo o caso, a ilusão liberal, democrática é que tal generosidade e as políticas
sociais soldarão nossa sociedade "diversa" (isto é, fatalmente fragmentada) em
uma família feliz. Mas apostilas do governo precisam aumentar continuamente
(para a segurança social, guerras, cuidados de saúde, escolas, bem-estar, infraestrutura, etc.), enquanto a base tributária relativa encolhe, e nossa dívida e
direitos não financiados crescer por trilhões por ano, de modo que o economia está
em processo de colapso. A família média tem menos lucro líquido real e economias
agora do que duas décadas há e poderia sobreviver aproximadamente 3 meses
sem renda, aproximadamente 40% de americanos aposentados têm menos de
$25000 economias etc. E, novamente, estes são os melhores momentos com
muitos recursos "livres" (ou seja, roubados de outros e de nossos descendentes)
em todo o mundo e cerca de 4.000.000.000 pessoas menos do que haverá no
próximo século. Como as economias falham e fome, doença, crime e propagação
da guerra, as pessoas vão dividir linhas raciais e religiosas como sempre, e nos EUA
hispânicos e negros ainda vai dominar o fundo. Raramente ocorre para aqueles que
querem continuar (e aumentar) os números de e a subsidiação dos diversos que o
dinheiro para isso é finalmente roubado de seus próprios descendentes, em quem
cai o fardo de mais de US $90 trilhões de dívidas se um conta os direitos atuais (ou
até $220000000000000 se os passivos continuaram sem redução de apostilas e
nenhum aumento de imposto), e uma sociedade e um mundo que desmoronam
na anarquia.
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Como observado, um dos muitos efeitos colaterais do mal da diversidade (por
exemplo, aumentos maciços no crime, degradação ambiental, engarrafamento de
tráfego, diminuindo a qualidade das escolas, falência vinda de governos locais,
estaduais e federais, a corrupção da polícia e fronteiras funcionários, aumento dos
preços de tudo, sobrecarga do sistema médico, etc.) é que o nosso direito à
liberdade de expressão desapareceu em qualquer questão de relevância política
possível e, claro, que significa apenas sobre qualquer questão. Mesmo em privado,
se qualquer comentário negativo sobre ' diversidade ' é gravado ou testemunhado
por qualquer pessoa credível, o racista, terceiro mundo supremacista diversificada
e seus servos do euro vai tentar tirar o seu trabalho e prejudicar o seu negócio ou
a sua pessoa. Isto é certo quando envolve figuras públicas e questões raciais ou de
imigração, mas nada está fora dos limites. Dezenas de livros nas últimas duas
décadas abordam a questão, incluindo "a polícia de novo pensamento: dentro do
assalto à esquerda em liberdade de expressão e mentes livres", "fim da discussão:
como a indústria da esquerda indignação encerra debate, manipula os eleitores, e
faz América menos libre (e diversao) ' e ' o silenciamento: como a esquerda está
matando liberdade de expressão ', mas nada vai dissuadir os socialistas
democráticos (ou seja, os comunistas do armário) e os liberais lunáticos da franja.
Como observado, eu estou escrevendo este livro porque ninguém na Academia,
nem qualquer figura pública, ousa fazê-lo.
Outro ' efeito colateral ' é a perda de grande parte de nossa liberdade e privacidade
como o governo continua a expandir sua guerra contra o terror. Nunca houve uma
razão convincente para admitir qualquer número sério de muçulmanos (ou
qualquer mais diversificada para essa matéria). Em todo o caso, parece um nãobrainer para não admitir e expulsar único muçulmanos masculinos solteiros
envelhecidos 15 a 50, mas mesmo tais movimentos simples óbvios estão além das
capacidades dos retardos que controlam o Congresso e naturalmente nossos
presidentes amados, todos de quem , com os membros do Congresso, que votaram
para as mudanças da lei do immigracao que começam em 1965, poderiam ser
prendidos pessoalmente responsável para 9/11, o bombardeio etc. da maratona
de Boston. Claro, Trump está tentando mudar isso, mas é muito pouco, tarde
demais e exceto sua lei marcial declarando, executando o país com o exército, e
deportar ou quarentena 100 milhões do menos útil residentes, a data de América
com destino é certa.
Um exemplo adorável de como a supressão da liberdade de expressão leva a uma
loucura cada vez maior é o caso do Major Hasan (cortesia de Mark Steyn "After
America"). Um psiquiatra do exército em Fort Hood, que tinha SoA (soldado de
Allah) em seu cartão de visita, ele foi freqüentemente repreendido quando um
estagiário do exército estudantil para tentar converter os pacientes para o Islã, e
muitas queixas foram arquivados por sua constante comentários anti-Americanos-
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um dia ele deu uma palestra Power Point para uma sala cheia de médicos do
exército justificando o seu radicalismo. Liberdade de expressão e senso comum
não estar mais disponível no exército do que a vida civil, ele foi então promovido a
Major e enviado para Fort Hood, onde ele comentou com seu oficial superior em
um assassinato recente de dois soldados em Little Rock: "isso é o que os
muçulmanos devem fazer-stand até os agressores "e" as pessoas devem amarrar
bombas em si mesmos um ir em Times Square ", mas o exército não fez nada por
medo de ser acusado de preconceito. Um dia ele saiu de seu escritório com um
rifle de assalto e assassinou 13 soldados. Descobriu-se que duas forças-tarefa
antiterrorismo diferentes estavam cientes de que ele tinha sido em contato
freqüente e-mail com os principais terroristas islamistas radicais. O chefe de
gabinete do exército geral George Casey comentou: "o que aconteceu em Fort
Hood foi uma tragédia, mas eu acredito que seria uma tragédia ainda maior se a
nossa diversidade se torna uma casualidade aqui"!! Está perdendo o 70 milhões
sobre o bem-estar ou o 1,7 milhões na prisão ou os 3 milhões viciados em drogas
que é mais trágico?
A invasão do sudoeste pelos hispânicos dá o sabor do que está por vir e Coulter em
seu livro "Adios América" fala de parques de lixeira, escolas que caíram de A a D
grau, bilhões para ' livre ' (ou seja, pagos pela classe média superior e superior e
empresas) cuidados médicos e outros serviços em Los Angeles sozinho etc.
Qualquer um que vive lá que recorda o que Texas ou Califórnia eram como 30 anos
há não tem nenhuma dúvida sobre as conseqüências catastróficas da diversidade
como a vêem todos os dias. Na Califórnia, que eu conheço pessoalmente, as áreas
urbanas (e até mesmo a maioria dos parques e praias) que eu costumava desfrutar
agora estão lotadas com hispânicos e muitas vezes cheio de lixo e spray pintado
com sinais de gangues, enquanto as rodovias são terrivelmente lotado e as cidades
e cidades invadida com drogas e crime, por isso a maior parte é agora inabitável e
a 6ª maior economia do mundo está indo para a falência, uma vez que tenta mover
20 milhões na maior parte da classe hispânicos na classe média alta, usando o
dinheiro do imposto dos euros. Um de tele última insanidade sera tentar colocar
todos os ilegais em Obamacare. Algumas pessoas que eu conheço tiveram seu
aumento de cobertura médica anual de menos de $1000 antes Obamacare para
cerca de $4000 (2017 estimativa) e o extra $3000 é o que os democratas estão
roubando de alguém que pode para cobrir os custos de cuidados de custo livre ou
muito baixo para aqueles que PA y pouco ou nenhum imposto, e que já estão
falidos hospitais forçados a dar-lhes "emergência" livre de cuidados. Claro, os
republicanos estão tentando matá-lo, mas como todo o governo, ele já está em
uma espiral de morte que apenas um enorme aumento de taxas pode corrigir.
Uma das mais flagrantes violações da lei dos EUA pelos lunáticos de esquerda que
apoiam a imigração é a criação de "cidades-santuário". As cidades não permitem
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que os fundos municipais ou recursos sejam usados para impor leis federais de
imigração, geralmente por não permitir que policiais ou funcionários municipais
para inquirir sobre o status de imigração de um indivíduo. Isso começou com Los
Angeles em 1979 (tornando-se assim a primeira grande cidade doada para o
México) e agora inclui pelo menos 31 grandes cidades Americano.
Presumivelmente, o Presidente poderia ordenar o exército ou o FBI para prender
os funcionários da cidade que passaram esses regulamentos para a obstrução da
justiça, etc., mas é uma área legal obscura como (em outra indicação da inépcia
total do Congresso e os tribunais que desesperança do sistema democrático como
praticado atualmente) as violações de imigração são ofensas civis e não crimes
federais ou estaduais que devem ser claramente. Depois que eu escrevi isso os
tribunais (previsivelmente) bloqueado tentativa de Trump para cortar fundos para
cidades santuário, esquecendo que o seu objectivo é proteger os cidadãos da
América, e não os de outros países aqui ilegalmente. E recentemente a Califórnia
declarou-se um estado de santuário, ou seja, é agora parte do México.
Um Governo competente (talvez nós poderíamos importar um de Sweden, de
China ou mesmo de Cuba?) poderia passar tal legislação em algumas semanas.
Além disso, poderia forçar a conformidade cortando a maioria ou todos os fundos
federais para qualquer cidade ou estado que não cumpriu com as leis federais de
imigração, e pelo menos um tal projeto foi introduzido no Congresso
recentemente, mas os democratas impediram a sua passagem, e, claro, Obama ou
Clinton teria vetado qualquer tentativa de dar americano de volta aos Americanos.
Trump, claro, tem uma visão diferente, embora ele não pode salvar a América
através de meios democráticos.
Contanto que os Democratas (em breve retornar ao poder e, rumor tem, para
mudar o seu nome para Neomarxista terceiro mundo supremacista partido da
América Latina, Ásia, África e Oriente Médio) estão no poder, nada será feito, e
mais cidades e Estados deixará de ser uma parte da América até hispânicos assumir
completamente em algum momento na segunda metade do século. Só um golpe
militar pode salvar a América agora e é muito improvável que os generais tenham
a coragem.
Para esta revisão, eu li alguns livros e artigos politicamente orientados na
impressão e na Web do tipo que eu evitei por mais de 50 anos, e neles e os
comentários sobre eles viram repetidas acusações de ' racismo "contra as pessoas
que só estavam afirmando o seu desejo de ter os EUA permanecem um país
próspero e seguro. Esta reivindicação é agora quase sempre falsa no significado
normal, mas naturalmente verdadeiro no significado novo-i. e., um oposto a deixar
México e África anexo América. Então, eu escrevi uma resposta a esta calúnia,
desde que eu nunca vi um bom.
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Na verdade, não é "racismo", mas auto-defesa-o diverso na América são os
racistas, como na média, sua vida aqui é em grande parte uma exploração de outras
raças, nomeadamente europeus e asiáticos que realmente pagam impostos. Para
o racismo genuíno olhe como os grupos diferentes nativos a seu próprio país (ou
imigrantes) são tratados lá. A grande maioria dos imigrantes nos EUA não teria
sequer permissão para entrar em seus países, muito menos a cidadania permitida,
o privilégio de votar, livre ou de baixo custo habitação, alimentos, livre ou
subsidiado cuidados médicos, livre escola, programas de ação afirmativa, os
mesmos privilégios que os nativos etc. E nos EUA, é o diverso que tirou a
tranquilidade, beleza, segurança e liberdade de expressão que existia aqui antes
de um punhado de políticos estupido e juízes da Suprema Corte deixá-lo entrar.
Nós nunca votou para deixá-lo entrar ou tornar-se cidadãos-que foi forçado a nós
por idiotas em nosso governo, começando com Lincoln e seus parceiros no crime.
Se tivéssemos a chance de votar nele, poucos estrangeiros, exceto médicos,
especialistas científicos e de tecnologia e alguns professores teriam sido admitidos
e talvez 75% do Diversos ser deportado. Em muitos casos, você tem uma religião
alienígena (alguns dos quais exigem o assassinato de alguém que você tomar uma
antipatia) e cultura (assassinatos de honra de suas filhas, etc), não pagam uma
parte justa dos impostos (normalmente nenhum) e cometer muito mais crimes per
capita (por exemplo, , 2.5 x para hispânicos, 4.5 x para negros).
Além disso, a classe média Americana paga cerca de 30% de sua renda para o
governo isto é aproximadamente 66 dias/ano de sua vida de trabalho e talvez 20
dias daquele vão apoiar os pobres, agora na maior parte diverso. E todas as coisas
"livres", como o bem-estar, os selos de alimentos, cuidados médicos e hospitais,
escolas, parques, ruas, saneamento, polícia, bombeiros, rede elétrica, sistema
postal, estradas e aeroportos, defesa nacional etc. existem em grande parte
porque o ' racista ' meio superior e classe superior criada, manter e pagar por eles.
Talvez outros 4 dias úteis vai para apoiar a polícia, FBI, sistema de Justiça, DHS,
Border Patrol e outras agências governo que têm de lidar com alienos. Adicione
mais 10 ou mais dias para apoiar os militares, que é principalmente necessário para
lidar com os resultados da 3ª superpopulação Mundial (a verdadeira causa
principal da guerra da Coréia, a guerra do Vietnã, Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia,
Iêmen e a principal causa da maioria das guerras , agitação social e conflitos
passados, presentes e futuros), e este custo, adicionado ao bem-estar, Medicare,
segurança social e degradação ambiental (uma percentagem cada vez maior para
os imigrantes e seus descendentes) está falido no país, com o único possível
solução para diminuir os benefícios e aumentar os impostos, cujo fardo cairá sobre
os descendentes de todos. Você aproveita a liberdade de expressão que criamos
para dizer mentiras maliciosas sobre nós e evitar discussões racionais! A maioria
de vocês, se fazendo isso em seu país de origem, iria acabar na prisão ou morto!
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Mentirosos sem vergonha! Qual é o seu problema? -má educação, sem gratidão,
maliciosa, estúpida, sem experiência com a sociedade civilizada? (selecionar 5). E
qualquer um que duvida deste apenas não sabe usar seu cérebro ou a rede como
está tudo lá. Estes comentários são apenas os fatos que qualquer um pode ver,
junto com extrapolações simples no futuro.
Além disso, por favor, deixe-me perguntar o diverso--as pessoas em seu país de
origem trabalham 30 dias por ano para apoiar dezenas de milhões de alienígenas
que cometem crimes em várias vezes a taxa de nativos, sobrecarregar suas escolas,
rodovias, cidades e prisões, lixo seus parques e praias, tinta spray graffiti em
edifícios e importação e venda de drogas para viciados que cometem mais de cem
milhões de crimes por ano (adicionado ao 100 milhões ou assim eles se
comprometem)? E você teve um 9/11 e muitos bombardeios e assassinatos em
casa? Os imigrantes controlam os meios de comunicação para que você não pode
sequer discutir essas questões que estão destruindo o seu país e do mundo? Será
que o seu país estará totalmente em seu controle em algumas gerações e ser outro
empobrecido, crime montado, faminto, corrupto 3º mundo inferno? Claro, para a
maioria de vocês já é, e você veio para a América para escapar dele. Mas seus
descendentes não terão que ser saudades para o inferno, como eles terão recriado-lo aqui. O diverso aqui (e seus servos do euro) nunca se cansam de reclamar
em todos os meios de comunicação todos os dias sobre como eles não são tratados
de forma justa e não dado o suficiente (ou seja, os euros e os relativamente ricos
diverso não trabalham duro o suficiente para apoiá-los), e nunca cruza a sua
mentes que, se não fosse para os impostos pagos principalmente por euros agora
e por mais de um século anterior, haveria pouca ou nenhuma polícia ou fogo ou
serviços médicos ou escolares ou parques ou transportes públicos ou ruas ou
esgotos em suas comunidades, e, claro, não iria mesmo existe um país aqui, como
é principalmente os euros que criaram, e apoiá-lo e que servem no exército em
todas as guerras. E foi principalmente euros e seus descendentes que criaram a
rede e do PC que foi usado para criar este e os meios eletrônicos ou de impressão
que você está lendo isso, a tecnologia que produz o alimento que você come e o
remédio que o mantém vivo. Se não for a tecnologia de euros e de segurança, sobre
90% de todos os diversos no mundo não existiria. Todo mundo condena o
colonialismo, mas foi a maneira que os diversos foram trazidos para fora da idade
escura em tempos modernos através de comunicações, medicina, agricultura e
execução do governo democrático. Caso contrário, todas as suas populações
teriam ficado muito pequenas, para trás, morrendo de fome, doença montada,
empobrecida, isolada e vivendo na idade das Trevas (incluindo a escravidão e seus
equivalentes) até hoje. Para resumir, a antipatia do euro à diversidade ("racismo")
é devida a um desejo de que seus filhos tenham um país e um mundo que valha a
pena viver. Mais uma vez, isso é para o benefício de todos, não apenas euros ou os
ricos.
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Da mesma forma, toda a minha vida eu tenho ouvido pessoas do terceiro mundo
dizendo que seus problemas desproporcionados com drogas, crime e bem-estar
são devidos ao racismo, e certamente há alguma verdade para isso, mas eu me
pergunto por que os asiáticos, que devem ser sujeitos ao racismo como Bem (na
medida em que existe-e em relação à maioria dos municípios diversos, é bastante
mínimo aqui), e a maioria dos quais veio aqui muito mais recentemente, falou
pouco ou nenhum inglês, não tinha parentes aqui e poucas habilidades, têm uma
fração do crime, drogas e bem-estar (tudo menos do que Euros e assim menos do
que negros ou hispânicos) e média de cerca de $10000 mais renda por família do
que euros. Além disso, os negros nunca consideram que eles não existiriam se seus
antepassados não fossem trazidos para o novo mundo e eles nunca teriam nascido
ou sobrevivido na África, que aqueles que os capturaram e venderam eram
geralmente africanos, que a este dia africanos na África quase tratam
universalmente aqueles de tribos diferentes como subumanas (Idi Amin, Rwanda,
Gaddafi etc. e muito mais mau está logo vir como a população de África incha por
3.000.000.000 por 2100), e que se querem ver o racismo real e a exploração
econômica e o maus-tratos da polícia , eles devem ir viver quase em qualquer lugar
na África ou no 3º mundo. Voltando para a África ou México, etc., sempre foi uma
opção, mas, exceto para os criminosos escapar da justiça, ninguém vai voltar. E
foram os euros que puseram fim à escravidão em todo o mundo e, na medida do
possível, à servidão, à doença, à fome, ao crime e à guerra em todo o 3º mundo.
Se não fosse para o colonialismo e as invenções de euros haveria talvez 1/10 como
muitos diverso vivo e eles na maior parte ainda estar vivendo como fizeram 400
anos há. Da mesma forma, nunca mencionou que, se não para o euro, que foram
cerca de 95% responsável por pagar e lutar e morrer em WW2, os alemães e
japoneses e/ou os comunistas agora iria controlar o mundo e somente os euro
podem impedir que o CCP e/ou os muçulmanos o fizessem no futuro. Além disso,
era principalmente euros que lutaram, estão lutando e estará lutando contra os
comunistas na Coréia e no Vietnã, e os fanáticos muçulmanos no Iraque, Síria, Líbia
e Afeganistão e os muitos outros em breve vir.
Na medida em que qualquer vingança sobre os euros é necessária para a sua
escravidão (mas a escravidão por outros negros em várias formas sempre existiu),
os negros já tiveram abundantemente. Primeiro, eles têm sido amplamente
apoiados e protegidos pelos euros durante séculos. Em segundo lugar, os parasitas
que trouxeram com eles infectaram e destruíram a vida de dezenas de milhões de
euros. Malária, esquistossomose, filariose, Ascariasis, febre amarela, varíola etc.,
mas acima de tudo ancilostomíase, que era tão comum e tão debilitante até as
primeiras décadas deste século que era responsável pela generalizada vista dos
sulistas como estúpidos e preguiçosos.

28

Tudo isso é esmagadoramente óbvio, mas eu aposto que não há um escuela ou
faculdade texto no mundo que menciona qualquer um deles, como éclaramente '
racista ' para sugerir que o versículo di deve qualquer coisa para euros ou para
apontar que outros diversos em seus países de origem sempre têm e sempre vai
tratá-los muito pior do que o euro. E eles são incapazes de agarrar o verdadeiro
horror que está chegando ou todos eles seriam um em oposição a qualquer
aumento da população por qualquer grupo em qualquer lugar e qualquer
imigração para a América. Bem antes2100 os hispânicos controlarão a América, e
o resto do mundo será dominado por Chinês e o resto por os muçulmanos, que
aumentarão de aproximadamente 1/5th do mundo agora a aproximadamente
1/3rd por 2100 e superam cristãos, e nenhum grupo é anotado abraçando o
multiculturalismo direitos das mulheres, direitos da criança, direitos dos animais,
direitos gays ou quaisquer direitos. Assim, o fato óbvio é que em geral os euros
têm tratado o diverso muito melhor do que eles têm tratado uns aos outros. E
agora temos o melhor dos tempos, enquanto que por 2100 (dar ou tomar uma
geração ou duas) colapso econômico e caos reinará permanentemente, exceto
talvez alguns lugares que forçosamente excluir diverso. Mais uma vez, tenha em
mente que, na minha opinião, não há, e quase certamente nunca será, qualquer
evidência de uma diferença genética significativa entre euros e diverso em
psicologia, ou QI, e que a sua tendência à reprodução excessiva e outras limitações
culturais são acidentes de história.
Da mesma forma, nunca cruza diversos, esquerdistas, supremacistas do terceiro
mundo, mentes Neomarxistas que a cada ano talvez 500.000.000.000 dólares são
gastos nos EUA por Federal, estado e cidade governos educação, medicina,
transporte (rodovias, ruas, ferrovias, ônibus e sistemas aéreos), polícia, bombeiros
e emergências, numerosos programas de bem-estar, o governo e os sistemas
judiciais-a grande maioria do que criou, manteve e pagou por euros, assistida pelos
impostos da pequena minoria de bem-off diverso. Além disso, há o FBI, NSA, CIA,
e as forças armadas dos EUA (outro 500.000.000.000 por ano) e outros países do
euro, sem o qual não haveria EUA e pouca ou nenhuma paz, segurança ou
prosperidade em qualquer lugar do mundo, e eles também foram criados ,
executado e pessoal em grande parte pelos euros, que constituem a maioria dos
mortos e feridos em cada guerra (menos um problema para os hispânicos que
servem no exército em cerca de metade da taxa de euros) e em todas as forças
policiais de 1776 até agora. Sem medicamentos e medidas de saúde pública, a
maioria de seus antepassados (e todo o terceiro mundo) teria sofrido e muitas
vezes morreu de hanseníase, malária, vermes, bactérias, gripe, tuberculose,
varíola, sífilis, HIV, hepatite, febre amarela, encefalite, e os tecnologia para o
colesterol elevado e a pressão sanguínea, o coração, o cancro, e a cirurgia do
fígado, os transplantes, o MRI, o raio x, o ultra-som etc., etc., foram inventados
quase todos, administrados e pagos esmagadoramente pelo euro "racistas" e
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"branco supremacistas '.
Você acha que o colonialismo foi ruim? Apenas pense o que o 3o mundo seria como
sem ele, ou o que seria como a vida os nazis, os comunistas ou os japoneses (e será
como vivendo os chineses ou os muçulmanos uma vez que os diversos destroem
América). Este desculpas nada, mas apenas aponta os fatos da história. Mas bem,
vamos desfazer a "injustiça" e passar uma volta para a África (e América Latina e
Ásia, etc.) lei que fornece fundos para repatriar todos. Eles poderiam vender seus
bens aqui e a maioria poderia viver como reis lá, mas é claro que haveria muito
poucos compradores. E no próximo século, haverá 3.000.000.000 mais africanos (a
estimativa oficial) e todo o continente será um esgoto, e 1.000.000.000 mais
asiáticos, e até mesmo a Índia e a China (que irá adicionar uma centena de milhões
ou assim cada) vai olhar como o paraíso em comparação com a África, pelo menos
até que os recursos se corram (petróleo, gás, carvão, solo, água doce, peixe,
minerais, florestas).
Se você olhar na net você encontrar o diverso incessantemente choramingando de
sua opressão, mesmo quando ocorreu décadas ou séculos atrás, mas eu não vejo
como nada que é feito por outros, ainda hoje, é minha responsabilidade, e muito
menos no passado. Se você quiser manter cada euro responsável pelo que a grande
maioria agora vivo são completamente inocentes, então nós queremos manter
todos os diversos responsáveis por todos os crimes cometidos por qualquer um
deles aqui ou seus parentes em seus países de origem nos últimos 400 anos, e por
sua parte de todas as dezenas de trilhões des gasto para construir e defender os
EUA e para mantê-los seguros, saudáveis e bem alimentados. Sim, a maioria dos
negros e hispânicos são pobres devido a fatores históricos além de seu controle,
assim como os euros são muitas vezes mais ricos devido a fatores históricos além
deles, mas os pontos importantes são que agora vivo não causar isso, e que aqui,
como quase em todos os lugares que os diversos são uma percentagem
significativa, eles cometem a maior parte do crime, recolher a maior parte do bemestar, pagar os impostos menos e continuar a reprodução excessivamente e
arrastando seus países e do mundo para o abismo.
Considere tão bem que os males do colonialismo só são proeminentes porque
eram recentes. Se nós olhamos com cuidado, nós encontramos que quase cada
grupo em cada país tem uma história infinita do assassinato, da violação, do Pilhe
e da exploração de seus vizinhos que continua hoje. Não é muito longe da marca
para sugerir que a melhor coisa que poderia acontecer era para ser conquistada
pelos euros.
Mais uma vez, tenha em mente que não há e quase certamente nunca haverá
qualquer evidência de uma diferença genética significativa entre euros e diverso e
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que suas limitações são quase certamente devido à cultura. O problema não é o
diverso nem euros, mas que as pessoas são egoístas, estúpidos, desonestos,
preguiçosos, loucos e covardes e só se comportam decentemente, honestamente,
e razoavelmente se forçado a fazê-lo. Dar direitos às pessoas em vez de ter
privilégios que eles devem ganhar é um erro fatal que destruirá qualquer sociedade
e qualquer mundo. Nos pequenos grupos em que evoluímos, onde todo mundo era
nosso parente, altruísmo recíproco funcionou, mas em um mundo logo inchando a
10.000.000.000, este impulso para ajudar os outros é suicida. O mundo está
totalmente preocupado com os terroristas, mas seus efeitos são realmente triviais
em comparação, por exemplo, para acidentes de trânsito, assassinatos,
toxicodependência, doença, erosão do solo, etc, e todos os dias o 7.800.000.000
fazer muito mais danos ao mundo apenas por viver. As mães do terceiro mundo
aumentar a população por cerca de 200.000 todos os dias, e assim fazer
enormemente mais danos a cada hora do que todos os terroristas em todo o
mundo vai fazer no inteiro século 21 (até que eles têm as mãos sobre a bomba).
Apenas o diverso nos EUA em um ano fará muito mais dano aos EUA e ao mundo
destruindo recursos, erodindo o solo superficial e criando o CO2 e a outra poluição
do que todo o terrorismo no mundo inteiro em toda a história. Existe mesmo um
político ou entertainer ou pessoa de negócios que tem uma pista? E se eles
fizessem eles diriam ou fariam qualquer coisa — certamente não — quem quer ser
atacado por ' racismo '.
Os povos em toda parte são preguiçosos, estúpidos e desonestos e a democracia,
a justiça e a igualdade em um grande estado de bem-estar diverso são um convite
aberto à exploração ilimitada de seus vizinhos e poucos resistirão. Em 1979 7% dos
americanos tem meios-testado governo benefícios, enquanto em 2009 foi mais de
30% e, claro, o aumento é principalmente o diverso. Os selos do alimento
levantaram-se de 17 milhões pessoas em 2000 a aproximadamente 43 milhões
agora. Nos primeiros anos de Obama mais de 3 milhões inscritos para obter '
deficiência ' cheques e mais de 20% da população adulta está agora em ' deficiência
' que, de acordo com o Census Bureau inclui categorias como "tinha dificuldade
achando um trabalho ou permanecendo empregado "e"teve dificuldade com o
trabalho escolar ". Há agora quase 60 milhões idade de trabalho (16 a 65) adultos
que não estão empregados ou cerca de 40% da força de trabalho. As famílias ilegais
começ aproximadamente $2.50 em benefícios diretos para cada dólar que pagam
nos impostos e sobre outros $2.50 benefícios indiretos (e não contando seus danos
à biosfera) assim que são um dreno enorme e sempre crescente apesar de
freqüentes falsa ' notícias ' na net sobre o seu grande valor.

Os pagamentos de juros sobre a nossa dívida nacional são projetados para subir
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para 85% do nosso total de renda federal por 2050. Aproximadamente a metade
de nossa dívida é possuída por governos extrangeiros., aproximadamente um
quarto por China, e se China continua a comprar nossa dívida em taxas atuais,
muito logo nossos pagamentos do interesse a eles cobrirá seu orçamento militar
anual total (ca. $80.000.000.000 contra E.U. de ca $600.000.000.000) e (dependa
nas taxas de juros) em poucos anos eles seriam capazes de triplicar ou quadruplicar
suas despesas militares e que seria tudo pago pelos contribuintes E.U. Na verdade,
eu não vi que observou, mas seus custos mais baixos significam que eles estão
realmente gastando talvez $300.000.000.000. E é mencionado raramente porque
o orçamento militar dos E.U. é tão enorme, e como amarra no estilo de vida
elevado e no govt enorme. subsídios na Europa e no mundo inteiro para essa
matéria. Os EUA é o policial livre do mundo, fornecendo tecnologia, dinheiro e
tropas para manter a paz e guerras de combate em todo o mundo e é demasiado
estúpido para pedir aos outros países para pagar a sua quota-até o Comentários
recentes de Trump. Em grande medida, a capacidade dos europeus e países em
todo o mundo para ter um alto padrão de vida é devido aos contribuintes
americanos (sem, naturalmente, sendo perguntado) pagando por sua defesa para
os últimos 75 anos.
O CIS relata total imigração vai chegar cerca de 51 milhões por 2023, cerca de 85%
do aumento da população total (todo o resto devido ao diverso já aqui) e em breve
compreendem cerca de 15% da população total-de longe a maior percentagem em
qualquer grande país em história recente. Foi relatado que o Department de
Homeland Security New Americans Taskforce foi direcionado para processar as
aplicações de cidadania dos titulares de cartão verde 9 milhões o mais rápido
possível para tentar influenciar a eleição 2016.
O governo Federal é um cancro que agora toma aproximadamente 40% de toda a
renda da minoria que pagam impostos significativos e governo civil federais os
empregados são extremamente pago em excesso, calculando o salário do ca.
$81000 e os benefícios $42000 quando os empregados confidenciais começ
aproximadamente $51000 salário e $11000 benefícios. Cerca de 25% de todos os
bens e serviços produzidos nos EUA são consumidos pelo governo e cerca de 75%
do total de governo renda é dado como subsídios de negócios e agrícolas e bemestar. Se todos os impostos federais foram aumentados em 30% e os gastos não
foram aumentados, o orçamento pôde balançar em 25 anos. Naturalmente, os
gastos aumentariam imediatamente se mais dinheiro estava disponível, e
igualmente a economia tomará um sucesso enorme porque haveria menos
incentivo para ganhar ou para permanecer nos EUA e o investimento e os lucros
de negócio cairam. Estima-se que o cumprimento do setor privado com
regulamentos governo custa cerca de 1.800.000.000.000 por ano ou cerca de 12%
do nosso PIB total, e é claro que está crescendo constantemente, por isso
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desperdiçamos mais em governo. papelada a cada ano do que o PIB da maioria dos
países. O impulso principal para a confiscação sempre de nosso dinheiro (anos de
nossa vida trabalhando) pelo governo. é o comunismo/socialismo/fascismo
forçado em nós pelo aumento rápido de diverso, mas sendo a força de polícia do
mundo para livre custou-nos trilhões, que igualmente traduz em anos de nossas
vidas de trabalho como detalhado em outra parte aqui.
Os pobres são quase sempre falando como se fossem de alguma forma superior
aos ricos e é implícito que devemos fazer sacrifícios por eles, mas eles são apenas
os ricos em espera e quando eles ficam ricos são inevitavelmente exatamente
como repugnante e exploradora. Isto é devido à nossa psicologia inata, que nos
pequenos grupos em que evoluímos fez sentido, como todo mundo era nosso
parente, mas em um mundo que está em colapso rápido devido à expansão do
diverso não faz sentido. Os pobres cuidados não mais sobre os outros do que os
ricos.
Maravilhoso que mesmo Obama e o Papa falam sobre os horrores próximos da
mudança climática, mas é claro que não uma palavra sobre o capuz irresponsável
pai que é a sua causa. O máximo que você começa a partir de qualquer governo
oficial, acadêmico ou documentário de TV é uma sugestão manso que a mudança
climática precisa ser tratada, mas raramente uma sugestão de que a
superpopulação é a fonte dele e que a maior parte para o século passado e tudo
isso a partir de agora é a partir do 3º Mundo. China cria agora duas vezes o C02 dos
EUA e este levantará como se espera sobre o dobro do tamanho de nosso GDP por
2030 ou assim, e os EUA diverso criam aproximadamente 20% da poluição dos EUA,
que elevará a aproximadamente 50% pelo século seguinte.
Ann Coulter em "Adios América" descreve a história escandalosa do que parece ser
a única ocasião em que os americanos realmente tem que votar sobre a questão
da imigração-o que alguns chamam de "o grande proposicao 187 democracia
roubo".
Em 1994 Californianos, indignado em ver cada vez mais hispânicos se aglomerando
no estado e usando o dinheiro do imposto, colocar na votação proposição 187 que
barrou ilegais de receber dinheiro do estado. Apesar da oposição esperada e
mentiras ultrajantes de todos os self-servindo, bota lambendo supremacistas
Neomarxistos neofascistos del terceiro mundo, passou esmagadoramente
ganhando 2/3 de branco, 56% de preto, 57% de asiáticos e até 1/3 de votos
hispânicos (sim,muitos Hispânicos de classe média e alta percebem ser tomado
pelo México será um desastre). Note-se que todas essas pessoas são "racistas" ou
"supremacistas brancos" (ou em colunas ligeiramente mais educados do Carlos
Slim Helu controlado NY Times etc. ' bigots ' ou ' nativists ') de acordo com o uso
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atual desta palavra por uma grande percentagem de liberais, muitos hispânicos, o
Sierra Club, o ACLU e até mesmo o economista ganhador do Prêmio Nobel Paul
Krugman (que recentemente chamou Trump de "racista" por ousadia de dizer a
verdade enquanto defendiam os EUA da anexação pelo México).
Carregou mesmo o candidato republicano desesperado para o regulador, Pete
Wilson a uma vitória do deslizamento terra, com 1/3 de seus eleitores que indicar
sua sustentação para o proposicao 187 era sua razão para votar para ele. No
entanto, o "ACLU e outros grupos antiamericanos" (Coulter) trouxe terno e foi logo
atingido por um democrata nomeado (ou seja, "mexicano honorário") juiz do
Tribunal Distrital por ser inconstitucional (ou seja, protegendo os americanos, em
vez de estrangeiros). Como com o 1898 e 1982 decisões do Supremo Tribunal
dando cidadania a qualquer um que nasce aqui, foi outra interpretação alucinatória
de nossas leis e uma clara demonstração da desesperança do sistema judicial, ou
qualquer ramo do governo (pelo menos um Democrata dominado um) em
proteger os americanos de uma aquisição do terceiro mundo. Tem sido sugerido
que o ACLU mudar o seu nome para a União de liberdades civis alienígenas e que,
juntamente com as muitas outras organizações e indivíduos que trabalham para
destruir os EUA, ser forçado a se inscrever como agentes de um governo
estrangeiro ou, de preferência, ser classificado como terroristas e todos os seus
empregados e doadores deportados ou colocados em quarentena.
Apesar disso, nem o estado, nem o governo federal. fez qualquer coisa para evitar
a aquisição, e Coulter observa que quando G.W. Bush correu para o Presidente, ele
fez campanha na América com o corrupto mexicano Presidente Gortari (ver
comentários sobre Carlos Slim abaixo) , tinha irmão Jeb ' imigração ilegal é um ato
de amor ' Bush falar em espanhol na Republican National Convention, e depois de
ganhar, deu endereços semanais de rádio em espanhol, acrescentou uma página
espanhola para o site da casa branca, realizou um enorme cinco de Mayo festa na
casa branca, e deu um discurso ao flagrantemente racista Conselho Nacional de La
Raza, em que, entre outros indignos, ele prometeu $100000000 em dinheiro
federal (ou seja, o nosso dinheiro) para acelerar as aplicações de imigração!
Claramente com os partidos republicanos e democratas que procuram a anexação
por México, não há nenhuma esperança para o processo democrático em América
a menos que for mudado dràstica e claramente isto nunca acontecerá usando o
processo democrático.

A Califórnia é a 6ª maior na economia do mundo, à frente da França, Brasil, Itália,
Coréia do Sul, Austrália, Espanha, Índia, Rússia e Canadá, e mais do que o dobro do
México, e em cerca de 10 anos, quando seus 10 milhões crianças crescem e o total
População hispânica da Califórnia é de cerca de 22 milhões (contando apenas
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legais), eles vão possuir o estado e ele terá sido anexado pelo México.
Nos últimos anos, a Califórnia governador Brown assinou legislação que concede
licenças de motoristas para ilegais, e pagando por cuidados médicos gratuitos para
seus filhos (ou seja, é claro que os contribuintes pagam). Concordou deixar os
cidadãos monitorar sondagens para eleições, e foram nomeados a outras posições
do governo tais como conselhos de cidade sem governo aprovação do estado. Ele
também forçou todos os funcionários do estado para cometer obstrução da justiça,
assinando uma lei conhecida como Trust Act (ou seja, a confiança que não vai
roubar, estupro, assassinato, vender drogas, etc.), que especifica que, a menos que
os imigrantes cometeram certos crimes graves, eles não podem ser detidos (para
entrega aos federais para deportação) passado quando eles de outra forma tornarse elegível para liberação. O lote de novas "permite tornar-se parte do México" leis
também incluiu um que permitiria que os imigrantes sem estatuto jurídico para ser
admitido na barra de estado e praticar a lei na Califórnia. Mas ele passou a conta
permitindo que alienos ilegais servisse em júris. Então, a única coisa que impediu
o passo final em virar a Califórnia. tribunais para o México foi a decisão arbitrária
de um homem! No entanto, não vai ser mais do que alguns anos antes de um
hispânico é governador e, em seguida, esta e infinitas outras atrocidades vai
acontecer, incluindo, presumivelmente, dando ilegais o direito de votar, talvez,
passando outra lei estadual que viola ou obstrui o Federal. Em qualquer caso,
haverá em breve por pouca distinção na Califórnia entre ser um cidadão dos EUA
e um cidadão de qualquer outro país que pode esgueirar-se através da fronteira.
Note-se que, como de costume, os cidadãos da Califórnia nunca foram autorizados
a votar em qualquer uma dessas questões, que foram aprovadas pela legislatura
do Estado democrático controlado. Por que eles não apenas ser honesto e mudar
o nome para Neomarxisto Neofascisto Partido do México? Pelo menos devem ser
forçados a registar-se como o agente de um governo extrangeiro.
É certo que a Califórnia (e até o final do século os EUA) é perdida para a civilização
(ou seja, será como o México, que, naturalmente, será muito pior até então uma
vez que a maioria dos recursos do mundo será ido e outras 3.000.000.000 pessoas
vão exigindo-lhes) a menos que o governo envia tropas federais em Califórnia (e
outros Estados com cidades do Santuário) para deportar ilegais e prender todos
aqueles (incluindo numerosos funcionários eleitos) que estão violando a lei federal.
Mesmo isso só vai abrandar a catastrofe a menos que uma lei é aprovada
terminando bebês âncora (ou seja, aqueles recebendo a cidadania, porque eles
nascem aqui), de preferência retroativamente para 1982 ou melhor para 1898, e
rescindir a cidadania para eles e todos aqueles que ganharam a partir deles— ou
seja, todos os seus descendentes e parentes. Também é claro que a lei de imigração
1965 deve ser declarada inconstitucional e todos aqueles (e parentes e
descendentes) que imigraram desde então têm o seu estatuto revisto com os
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contribuintes significativos restantes e os contribuintes não ou baixos repatriados.
Difícil de obter estatísticas precisas, como o seu "racista" até mesmo pensar sobre
isso, mas em Stockton, Califórnia e Dallas, Texas cerca de 70% de todos os
nascimentos são ilegais e talvez 90% do total contando todos os hispânicos, e,
claro, as contas são quase todos pagos por euros e ' ricos' di verso através de
tributação forçada, que é claro que eles nunca vão votar.
Para terminar o direito de nascê, uma nova lei tem de ser aprovada e não um antigo
revogado, como não há tal lei-esta foi uma opinião totalmente arbitrária de Justiça
Willie, "Anchor Baby" Brennan e apenas um punhado de juízes já votaram para esta
interpretação alucinatória da lei. Aqueles que querem ver como o Supremo
Tribunal destruiu o nosso país, corroendo a fronteira entre ser um cidadão
americano e uma pessoa que estava passando (ea falta de senso comum básico na
lei e da desesperança do sistema jurídico americano-eo contra pareceres de peritos
jurídicos) pode consultar Levin’s ‘Men in Black’ ou ver Estados Unidos v. Wong Kim
Ark, 169 e.u. 649 (1898) (sim, foi um Chinês que começou o assalto à América mais
de um século atrás), onde 6 advogados (ou seja, juízes da corte) concedido
cidadania para os filhos de alienígenas residentes e Plyler v. Doe, 457 E.U. 202
(1982) onde 5 advogados (com 4 discordando) concedido a cidadania para os filhos
de estrangeiros ilegais e qualquer um que dá à luz durante a visita. Se apenas um
dos 5 imbecis que votaram para isso tinha mudado de idéia, teríamos talvez 10
milhões menos sobre os rolos de bem-estar agora e talvez 50 milhões menos por
2100. Claro, nenhum dos outros 450 milhões ou assim adultos vivos entre então e
agora já foram autorizados a votar sobre isso ou qualquer uma das questões
básicas que levam inexoravelmente para o colapso. Como vemos agora nos meios
de comunicação todos os dias, em uma democracia "representativa" o que está
representado não é interesses da América, mas egomania, ganância, estupidez e
supremacismo do terceiro mundo.
Quantas pessoas fizeram para entregar a América ao México? Para o desastre de
imigração TKO em 1965 havia 320 representantes e 76 senadores, e para os bebês
âncora as duas decisões do Supremo Tribunal totalizando 11 advogados, a maioria
destes "cidadãos pendentes" agora mortos, assim fora do aproximadamente 245
milhões adultos americanos cidadãos vivos agora, aproximadamente 120 cidadãos
muito sênior votaram realmente para o ‘Entregar’. Como uma demonstração clara
da desesperança da democracia representativa (como praticado aqui) como se
poderia querer.
Claramente, se a América é permanecer um lugar decente para viver para qualquer
um, o ato 1965, e todos os subseqüentes, precisam ser revogados por uma lei que
coloca uma moratória sobre toda a imigração e naturalização, e,
preferencialmente, rescindir ou pelo menos opiniões cidadania para todos

36

naturalizados desde 1965 (ou preferivelmente desde a primeira sentença absurda
à direita em 1898), juntamente com todos os seus parentes e descendentes. Todos
seus casos podiam ser revistos e a cidadania conferiu em indivíduos seleto que
marcaram altamente bastante em uma escala do ponto, com o receptor do bemestar s, o desempregado cronicamente, os criminosos, e seus descendentes
inelegíveis, aqueles com faculdade ou graus médicos, professores, coordenadores,
proprietários de negócio etc., obtendo pontos para a elegibilidade, isto é, apenas
o senso comum básico se América é sobreviver.
Seguindo Ann Coulter (' Adios América '), notamos que o imposto corporativo nos
EUA é um o mais alto no mundo dos principais países em 39% e como o governo
continua a aumentar os impostos para apoiar a metade do país que está em algum
tipo de bem-estar (se um inclui a segurança social, o desemprego, os selos de
alimento, os subsídios da carcaça, o bem-estar e os benefícios dos veteranos),
inevitavelmente o capital e os trabalhos vai deixar, e entrando no século seguinte
com recursos de desaparecimento, e desde que a população anual inteira aumento
de 2,4 milhões é agora diverso, que significa cerca de 200 milhões mais deles (para
um total de cerca de 350 milhões de cerca de 500 milhões) por 2100, uma
população fragmentada lutando por recursos, e um padrão drasticamente
reduzido de vivendo com eventual colapso é inevitável, mesmo sem os males
predatórios dos sete sociopatas senil (i.e., os lideres da PC de China).

Em relação à situação tributária, em 2013, aqueles com renda bruta acima de
$250000 (quase todos eles euros) pagaram quase metade (48,9%) de todos os
impostos de renda individual, embora representaram apenas 2,4% de todos os
retornos arquivados e sua taxa média de imposto foi 25,6%. O fundo 50% de
enchedores (aqueles que fazem $34000-talvez metade diverso e metade dos
euros) pagou uma média de 1,2% de imposto de renda federal para a quota total
de 2,4%, enquanto os próximos 35% de enchedores (aqueles que fazem $34k para
$69K) taxa média de imposto de 21% para uma quota total de 10,5% do imposto
de renda federal total coletado. Então, é óbvio que, contrariamente à visão comum
dos Democratas/supremacistas do terceiro mundo/Neomarxistas, a classe média
superior e superior estão dando aos pobres um passeio em grande parte livre, e
que já temos um pé no comunismo. No entanto, não devemos esquecer o
$2.500.000.000 por dia os EUA está entrando em dívida e o total de US
$80.000.000.000.000 ou mais passivos não financiados (por exemplo, segurança
social e Medicare), que terá que eventualmente ser pago por alguns combinação
de aumento de taxes e diminuiu os benefícios para seus descendentes. Considere
isso: "quando combinamos as populações de não-pagadores e não-preenchedores
e olhar para ver o que a percentagem global de cada grupo não está pagando
impostos, nós achamos que: 50,7 por cento das famílias Africano americanos não
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pagam impostos de renda, 35,5 por cento da Ásia americana famílias não, 37,6 por
cento das famílias brancas americanas não, e 52 por cento dos Hispânicos (legais)
não pagam impostos de renda. " Há cerca de 5X como muitos euros (brancos) como
negros e 4X como muitos euros como hispânicos nos EUA, e há cerca de o mesmo%
de brancos e negros sobre o bem-estar (39%) e cerca de 50% dos hispânicos, de
modo percentual sábio que significa que os negros são cerca de 5X e hispânicos
cerca de 8X como susceptível de ser sobre o bem-estar como euros.
Incluindo impostos sobre a propriedade, impostos sobre vendas etc. traz a classe
média médio ($ 34k a $69K renda) imposto até cerca de 30%, então 4 meses/ano
ou cerca de 15 anos de trabalho em uma vida de 50 ano vai para o governo, uma
grande percentagem para apoiar os imigrantes que estão destruindo América e do
mundo, e outra grande percentagem para os militares, que é uma força policial
livre para o resto do mundo.
Contando todo o suporte como enumerado acima (ou seja, não apenas os selos de
alimentos, etc., mas a parte justa dos pobres de todas as outras despesas), a família
média de classes médias funciona cerca de 5 semanas/ano ou 5 anos de sua vida
de trabalho para apoiar os pobres. Nem a imigração em massa, nem a escravidão,
nem os bebês âncora, nem a reprodução excessiva, nem o desemprego, nem os
crimes e as drogas são culpa deles, mas o salário de classe média e alta para os
pobres, e seus filhos vão pagar mais (provavelmente pelo menos 10 anos de sua
vida de trabalho 50 ano bem antes de 2100) até que o padrão de vida e qualidade
de vidas é aproximadamente o mesmo que o de países diversos, e ambos cairão
continuamente cada ano até o colapso, mesmo se o grupo de sete sociopatas que
guia China esta destruído.

Naturalmente, cada estatística tem uma estatística contrária e os neomarxistas do
terceiro mundo supremacistas e o exército do centavo 50 do CCP estão espalhando
ocupada desinformação e trollando todas as mídias sociais, mas como um guia
áspero nós encontramos um estudo recente que constatou que 37% dos lares de
imigrantes hispânicos obteve a maioria de seus rendimentos do bem-estar
enquanto 17% dos negros fizeram (brancos não foram relatados, mas eu acho que
cerca de 10%). Do orçamento $3.500.000.000.000, cerca de 595.000.000.000 é
déficit e cerca de 486.000.000.000 vai para o bem-estar, assim eliminando o bemestar quase equilibrá-lo e eliminando todos os custos associados com as pessoas e
seus descendentes naturalizados desde 1965 colocaria os EUA solidamente no
preto e provavelmente permitiria pagar a dívida nacional $18.000.000.000.000
antes do final do século, enquanto a implementação de uma lei de repatriação de
cidadãos naturalizados provavelmente permitiria que este mais perto de meio
século.
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Como eu escrevo isso eu vejo um item de notícias (ou seja, uma das barragens
infinitas de mentiras pagas plantadas lá todos os dias pelo diverso e do exército 50
centavos) no Yahoo que me diz que os ilegais estão fazendo-nos um grande favor
como a maioria estão trabalhando e pagar cerca de $1000 cada imposto por ano.
Mas eles não nos dizem que eles custam o país talvez $25000 cada um em custos
diretos rastreáveis e se você adicionar a sua quota de todos os outros custos (para
manter o governo a polícia, os tribunais, o exército, as ruas, etc., etc.) é provável
que o dobro. Como Coulter diz-lhe em p47 de Adios América, uma pessoa educada
faculdade paga uma média de US $29k impostos mais por ano do que voltar em
governo Services. Imigrantes legais no entanto obter de volta uma média $4344
mais do que pagar, enquanto aqueles sem um diploma de ensino médio voltar
cerca de US $37k mais do que pagam. Ela diz que cerca de 71% das famílias ilegais
têm bem-estar.
Cerca de 20% das famílias E.U. obter 75% de sua renda do governo (ou seja,
extorquido de contribuintes e emprestado de bancos em 2,5 bilhões/dia) e outros
20% obter 40%. No Reino Unido, que é aproximadamente em um par com os EUA
em seu caminho Diverso/Neomarxisto à ruína, aproximadamente 5 milhões
pessoas ou 10% de adultos capazes vivem totalmente no bem-estar e não
trabalharam um dia desde que o governo Labour fêz exame sobre em 1997, e
outros 30% recebem apoio parcial. Grécia, famosa por seu resgate recente enorme,
é um caso típico de como as massas sempre arrastar um país para caos se
permitido. As pessoas normalmente se aposentar em plena governo pensões em
seus 50 ' s e tão cedo quanto 45, e quando a aposentadoria em 50 foi permitida
para um par de trabalhos perigosos, como a eliminação de bombas, ele logo foi
ampliado para cobrir mais de 500 ocupações, incluindo cabeleireiros (perigosos
produtos químicos como shampoo) e locutores de rádio e TV (bactérias em
microfones)— não, eu não estou brincando.
As pessoas muitas vezes elogiam os países europeus por seu bem-estar generoso,
mas na verdade é principalmente possível porque quase toda a sua defesa desde
os anos 50 (para não dizer nada sobre as duas guerras mundiais, as guerras
coreanas e vietnamitas, Afeganistão, Iraque, Síria, Somália, Sérvia etc., etc.), ou
seja, cerca de $10.000.000.000.000 em custos diretos e talvez outro
$10.000.000.000.000 indireto) foi pago pelos EUA (e por vidas americanas e
lesões), ou seja, por 20% de nós contribuintes que pagam qualquer imposto
significativo, além de grande parte da dívida $18.000.000.000.000. De facto, como
todo o mundo, não seriam mesmo países independentes se não para os EUA que
derrotaram os alemães em duas guerras e os japoneses e mantiveram os
comunistas e agora os muçulmanos controle por meio século. Assim, não só os E.U.
sangrou seco pelos pobres e diversos aqui, mas nós pagamos por eles em todo o
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mundo, bem como ajudar os ricos lá ficar mais rico. Típico de toda a Europa, na
França, onde os muçulmanos se tornaram um grande problema, mesmo quando
não o abate de pessoas, a maioria deles estão em bem-estar, pagos em parte pelos
EUA. Por cerca de uma década, o maior bloco de votação no U. N é a organização
da cooperação islâmica, que controla, por exemplo, o Conselho de direitos
humanos, onde eles permitem apenas os direitos permitidos pela lei islâmica, e
assim esquecer os direitos das mulheres, direitos das crianças, os direitos dos
homossexuais, liberdade de religião, de liberdade de expressão, etc. e de facto, de
qualquer tipo. Como os muçulmanos reprodução desenfreada aumenta seu
percentual de população mundial de 1/5 para 1/3 por 2100 ou assim e civilização
colapsos, isso vai ficar muito pior.
O Islã é defendido com tal ferocidade porque nos países pobres do 3º mundo tem
sido a única defesa contra o egoísmo e fornece homens pobres com uma garantia
de reprodução e sobrevivência. O mesmo costumava ser o caso do cristianismo.
Também é evidente que, à medida que o século 22 se aproxima e a América
desmorona, a China irá substituí-lo como o "grande Satanás", uma vez que será
dominante em todo o mundo, protegendo seus investimentos cada vez mais e
cidadãos chineses, e, eventualmente, fazendo o que quer que quer, como '
diversificação ' resulta no controle da América por mexicanos e africanos e perde
a superioridade militar e o dinheiro e vontade de lutar. E claro, o chinês não seguirá
o caminho da América e ser "diversificada" em colapso, a menos que através de
algum grande infortúnio eles se tornam democrático/neomarxist (eles são,
naturalmente, agora só comunista em nome) .
Um pouco fora da marca, mas muito bom para passar para cima é um exemplo
adorável de devolução (disgenia) que é o segundo apenas a superpopulação em
trazer sobre o colapso da civilização industrial (embora a correção política proíbe
a discussão em qualquer lugar). Pakistanis do Reino Unido, que muitas vezes
importam seus primos para se casar e por isso são endogamia com até 5 crianças
uma família, às vezes com múltiplas esposas, produzem 30% das doenças raras no
Reino Unido, embora sejam 2% da população. Claro, a maioria está em bem-estar
e os desertivos resultam em enormes despesas para cuidados de enfermagem em
tempo integral e educação especial (para aqueles que não são surdos e cegos). E o
tribunal superior europeu, como o Supremo Tribunal dos EUA, esqueceu a sua
verdadeira razão para a existência e arrebatada por ilusões utópicas suicidas, tem
governado o governo deve pagar benefícios esponsal completo para todas as
esposas e não pode desenhar a linha em dois.

Uma boa parte do livro de Coulter é gasto no crime, e devemos primeiro
note(Coulter não parece, embora eu espero que ela sabe) que raramente é
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considerado que é imensamente subrelatado, especialmente entre os pobres e
diversificados. Assim, o bjs diz que cerca de 3,4 milhões crimes violentos por ano
passam não relatados e os números para os não-violentos (roubo, assalto, furto,
vandalismo, tráfico de drogas, etc.) devem estar em centenas de milhões,
desproporcionalmente cometido por (e sofrido por) o diverso. Se descobre que o
percentual de machos adultos encarcerados para brancos é 0,7, para os hispânicos
1,5 e para os negros 4,7. Parece impossível encontrar quaisquer figuras nacionais
precisas para o custo de encarceramento, mas $35K/ano parece um mínimo, e
talvez US $50k para o sistema legal, e talvez outro $50K em custos médicos e
psicológicos, programas de reabilitação, perda de trabalho por suas vítimas etc. De
acordo com os negros não hispânicos da BJS representaram 39,4% da população
de prisão e prisão em 2009, enquanto os brancos não hispânicos eram 34,2%, e
hispânicos (de qualquer raça) 20,6%. De acordo com um relatório 2009 pelo centro
hispânico de Pew, em 2007 latinos "representaram 40% de todos os infratores
federais condenados--mais do que triplicar sua parte (13%) da população adulta
total dos EUA ". Mais uma vez, tenha em mente que não há e quase certamente
nunca será qualquer evidência de uma diferença genética significativa entre euros
e diverso em psicologia, ou QI, e que a sua maior incidência de problemas deve ser
totalmente devido à sua cultura.
Se um contasse somente ilegais, a taxa do crime e de aprisionamento seria
provavelmente dobro que relatou para hispânicos legais. Como notas Coulter
(P101-2) é impossível obter os números reais para o crime de imigrantes, uma vez
que é claro ' racista ' para sugerir que eles devem ser recolhidos (e, como
observado, todo o crime entre diversos é muito subrelatado e muitos hispânicos
são mal classificados como brancos), mas é definitivamente acima daquele
indicado, assim que sua taxa real poderia estar perto daquela dos pretos. Um
conjunto de dados mostrou cerca de 1/3 do estado 2,2 milhões e prisioneiros locais
são estrangeiros nascidos e talvez outros 5% são americanos nascidos hispânicos e
outro 30% preto, deixando cerca de 32% branco. Os estrangeiros nascidos eram
70% mais propensos a ter cometido um crime violento e duas vezes mais provável
que um crime classe A. Como observa Coulter, virtualmente todos os grupos de
imigrantes têm uma taxa de criminalidade mais elevada do que os nativos. À
medida que a invasão continua, suborno e extorsão vão ver enormes aumentos à
medida que se elevam ao terceiro padrão mundial. Subornos (a forma mais suave
de extorsão) em dinheiro ou equivalente é a interação normal entre as pessoas no
terceiro mundo e da polícia, os militares, os costumes e os oficiais de imigração,
inspetores de saúde e fogo, professores, oficiais de admissão escolar, e até mesmo
médicos, cirurgiões e enfermeiros. Eu não estou supondo aqui como eu passei uma
década da minha vida no terceiro mundo e experimentou e ouviu inúmeras
histórias sobre todos os acima. Como o tempo passa, podemos esperar que isso se
torne rotina aqui também (primeiro, claro, na Califórnia e os outros Estados
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ocidentais) e a norma nacional depois disso. Além de aumentos contínuos no crime
de todos os tipos, veremos a percentagem de crimes resolvidos cair para os níveis
extremamente baixos do terceiro mundo. Mais recursos são dedicados à solução
de assassinatos do que qualquer outro crime e cerca de 65% são resolvidos nos
EUA, mas no México menos de 2% são resolvidos e como você começa fora da
cidade do México a taxa cai para perto de zero. Observe também que a taxa aqui
costumava ser cerca de 80%, mas ele caiu em paralelo com o aumento em diverso.
Também 65% é a média, mas se você poderia obter estatísticas estou certo de que
iria subir com a percentagem de euro em uma cidade e cair como o percentual de
diversos aumentos. Em Detroit apenas 30% são resolvidos. Se você manter o
controle de quem rouba, estupor e assassinatos, é óbvio que as vidas negras
importam muito mais a euros do que eles fazem para outros negros.
Espanhol pode tornar-se a língua oficial e obrigatória e catolicismo romano a
religião oficial, e, claro, os cartéis mexicanos serão as organizações criminosas
dominantes, pelo menos para os Estados do sudoeste por meio século e
provavelmente todo o país por 2100.
É claro que, como Coulter aponta, é muito difícil obter estatísticas sobre a raça e o
crime ou cada vez mais na corrida e qualquer coisa, como é considerado "racismo",
mesmo para pedir e do governo se recusa a coletá-lo. Encontrar a verdade é feito
muito mais difícil desde hispânicos grupos de interesse especial (ou seja,
supremacists del terceiro mundo), institado por liberais euro, que perderam ou
vendeu qualquer senso comum ou decência que eles podem ter tido, estão
trabalhando duro espalhando desinformação com centenas de milhares de itens
falsos ou enganosos na rede e nas mídias sociais a cada semana. Ela não parece
mencionar a decepção maciça facilitada pelo Yahoo, Bing, Facebook e outros, que
apresentam entre seus itens de notícias, desinformação paga que apresenta
"notícias" que é deliberadamente falsa ou extremamente enganosa, como o item
mencionado acima (repetido muitas vezes por dia em algum lugar na rede), que diz
que os ilegais são uma coisa boa como eles estão pagando impostos.
Apesar de ser dado um passeio em grande parte livre, o diverso tomar tudo para
concedido (especialmente porque é "racista", "ódio" e "supremacista branco" para
apontar o seu passeio livre, assim você não vai encontrá-lo na mídia principal) e
não têm nenhum problema processando a polícia , hospitais e cada ramo do
governo para qualquer infração imaginada. Os euros devem obter uma pista e
processá-los de volta! Eles e os E.U. governo agora que Trump é Presidente,
poderia arquivo milhões de ternos ou casos criminais contra pessoas que motim
nas ruas, piquete e protesto perturbar o tráfego, quebrando janelas e causando
perdas de negócios, trauma psicológico, etc. Sue e/ou prender todos os criminosos
e suas famílias para os danos à propriedade, polícia, perda de renda e trabalho de
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negócios, etc. Também processar a polícia e cada ramo do governo por não
protegê-los cada vez que um crime é cometido, especialmente por ilegal diverso.
Como eu escrivi este os pais de uma jovem San Francisco mulher assassinada por
um criminoso alienígena ilegal, que tinha sido deportado inúmeras vezes, e depois
protegida da deportação pela polícia de San Francisco (obstrução da Justiça), está
processando-os e os federais ( e eles devem processar o Conselho de supervisores
e governador Brown e da legislatura do estado que votou para as regras do
santuário e lei de confiança também).Previsivelmente ele foi considerado inocente
e na cidade do Santuário de San Francisco (e agora o Estado do Santuário da
Califórnia) é capaz de viver a sua vida de crime ao ser apoiado a expensas públicas.
Centenas de milhares são roubados, agredidos, estuprada ou assassinados por
diversos, e talvez 100 milhões vitimizados de maneiras menores a cada ano, e os
partidos feridos (na maioria das vezes diverso) deve processar cada vez. Para
facilitar isso, os euros poderiam estabelecer um fundo e várias organizações para
eliminar ilegais e crimes contra euros. E, claro, todos os países que os criminosos
nascidos estrangeiros vêm devem ser forçados a pagar o custo de policiar e
processá-los e de mantê-los aqui-bem-estar, cuidados médicos, escolaridade, e sua
quota de todos os bens e serviços mencionados acima, incluindo a defesa nacional.
O México deve pagar todos os custos de policiar a fronteira e para todos os crimes
e para toda a manutenção de ilegais aqui desde o primeiro dia-i. e., de volta a dizer
1965. E eles e Colômbia etc. deve pagar para o custo da aplicação da droga,
tratamento viciado e encarceramento, e dizer uma multa $20000000 cada vez que
alguém é estuprada, deficiente ou assassinado por um viciado em drogas ou por
um cidadão ilegal ou naturalizado ou descendente de uma pessoa originária de seu
país. Se não conseguiríamos expulsar todos os nascidos lá e cortar todo o comércio
e vistos, ou apenas confiscar a sua produção de petróleo, minerais e alimentos.
Como muitas das idéias aqui parece bizarro, porque a covardia e estupidez de
"nossos" líderes (ou seja, não é realmente o nosso como nunca somos perguntado)
nos levou tão acostumados a ser abusado. Nós somos o último país que deve
colocar-se com o abuso, mas os políticos e esquerdista idiotas fizeram-nos a marca
mais fácil no planeta. Sim 9/11 é o abuso mais marcante, mas na verdade nós
sofremos tantas mortes e ferimentos do diverso a cada ano (por exemplo, apenas
a partir de drogas e viciados ou apenas de guerras), e muito mais danos todos os
dias, se você extrapolar as conseqüências de sua presença aqui no futuro.
Muita controvérsia foi gerada quando Trump mencionou que estávamos deixando
estupradores para o país, mas ele estava apenas afirmando os fatos. A maioria
crimes em comunidades diversas nunca são relatados, muitas vezes porque eles
são cometidos pelas gangues hispânicas que controlá-los.Coulter narra alguns (o
editor cortou o livro ao meio e ela diz que pode facilmente produzir 50 casos para
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cada um citado)dos crimes de estupro mais ultrajante imigrante cometidos aqui,
observando um estudo em que as mulheres latino aqui relataram abuso sexual de
infância em cerca de 80X a taxa de outras mulheres americanas, e uma vez que
parece provável que muitos não queriam falar sobre isso, poderia ser maior. Ela
observa que em grande parte da América Latina estuprar adolescentes não é
considerado um crime (por exemplo, a idade de consentimento no México é 12) e,
em qualquer caso, é raro que nada é feito sobre isso, uma vez que é muitas vezes
ligado a membros de gangues ou suas famílias e se protesto você morre.

Coulter observa que os ilegais têm feito grandes áreas de terras públicas do
sudoeste dos EUA e parques inseguros e alguns foram fechados. Metade de alguns
60 incêndios florestais em terras federais ou tribais entre 2006 e 2010 foram
iniciados por imigrantes ilegais, muitos deles definidos deliberadamente para
evitar a captura. O custo de lutar estes 30 sozinho pôde pagar por um bom começo
em uma cerca segura da beira.
Presumo que todos saibam sobre as enormes operações de cultivo de maconha
conduzidas pelos cartéis mexicanos em nossas florestas nacionais. Além da erosão
e poluição, é a norma para os agricultores para matar numerosos animais e
ameaçar os caminhantes. Mais deprimente de todos é o traição do Sierra Club (que
de repente mudou sua melodia depois de obter uma contribuição $100000000 do
bilionário David Gelbaum com a condição de que eles apoiam a imigraçãoclaramente confuso como sua mão direita protege a natureza enquanto a esquerda
destrói-lo), que agora são dedicados à imigração em massa, denunciando qualquer
um oposto como "racistas brancos", mesmo quando eles são diversos. Assim, eles
são um outro grupo que deve ser feito para se inscrever como um agente de um
governo estrangeiro e seus executivos e grandes contribuintes feitos para se juntar
aos outros criminosos colocados em quarentena em uma ilha (o Aleutians seria
perfeito, mas mesmo Cuba faria) onde eles não podem fazer mais mal.
Considerando o flagrante trashing da Califórnia pelos hispânicos, e o claro como o
fim do dia da natureza na América como os imigrantes sobre o dobro da população
durante o próximo século ou assim, isso é verdadeiramente surpreendente de um
ponto de vista, mas covardia e estupidez são apenas para ser o esperado.
Um assassinato nos EUA é dito ao total de cerca de $9.000.000 custos de vida e se
eles têm a morte é de vários milhões mais. Em cerca de 15000/ano que seria de
cerca de $150 bilhões/ano apenas para os homicídios-a maioria por diverso. O
México tem cerca de 5X a taxa de homicídios dos EUA e Honduras cerca de 20X e
seus descendentes podem certamente olhar para a frente a nossa taxa de
movimento nessa direção. Coulter observa que os hispânicos cometeram cerca de
23.000 assassinatos aqui nas últimas décadas. Como eu escrevo, este item
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apareceu na net. "Em uma foto de arquivo sem data, José Manuel Martinez chega
ao Lawrence County judicial Building em Moulton, Alabama., antes de se declarar
culpado de fotografar José Ruiz no Condado de Lawrence, ala., em março de 2013.
Martinez admitiu ter matado dezenas de pessoas nos Estados Unidos como um
executor de cartéis de drogas no México. " Não é claro raro, apenas um dos poucos
para fazer as manchetes recentemente.
Figurando cerca de 2,2 milhões prisioneiros (mais de 1% da população adulta) e um
custo para colocá-los na cadeia desde o início de sua carreira criminal de talvez
$50000 cada ou cerca de $100.000.000.000 eo custo para mantê-los lá de cerca de
$35000 cada ou sobre $75.000.000.000 significa um mínimo de $150.000.000.000
por ano, não incluindo outros custos governamentais e sociais. Eu não vejo
nenhuma estimativa realmente clara sobre a rede para o custo total do crime nos
EUA, mas em 2013 estimou-se que o crime violento sozinho custou o Reino Unido
(onde as armas são muito menos freqüentes e as máteres Mexicanas e
colombianas não operam significativamente) ca. $150.000.000.000 ou cerca de US
$6000/agregado familiar, ou cerca de 8% do PIB, mas os EUA tem uma
percentagem muito maior de imigrantes, armas e drogas, de modo a incluir todos
os crimes não-violentos e figurando apenas 5% do PIB, que seria de cerca de
900.000.000.000 por ano. Figurando cerca de 60% do crime devido à O Diverso, ou
talvez 80% se você contar que de euros viciado em drogas importadas por diverso,
nós pagamos algo como $700.000.000.000 por ano para apoiar o crime diverso.
Claro, todos os culpados de crimes, independentemente da origem nacional,
história ou status poderia ter sua cidadania rescindido e ser deportado ou
quarantena em uma ilha, onde o seu custo de manutenção poderia ser de $0 a
$1000/ano em vez de $35000 e it poderia ser feito um uma direção viagem para
evitar a reincidência. Sim, seu Sci-Fi agora, mas como o século 22 se aproxima e a
civilização desmorona, a tolerância do crime diminuirá da necessidade. Por agora,
nada será feito, e o crime aqui chegará aos níveis no México como a fronteira
continua a se dissolver e colapso ambiental e aproximando falência dissolver a
economia. Dentro do México em 2014 sozinho, 100 cidadãos norte-americanos
eram conhecidos por terem sido assassinados e mais de 130 sequestrados e outros
simplesmente desapareceram, e se você adicionar outros estrangeiros e mexicanos
que corre para os milhares. Mesmo um pequeno país levemente viajado como
Honduras gerencia cerca de 10 assassinatos e 2 sequestros um ano de cidadãos dos
EUA. E, claro, estes são os melhores dos tempos-ele está ficando cada vez pior
como reprodução desenfreada e esgotamento de recursos trazer colapso sempre
mais perto.
Em outro índice de quão longe fora de controle o México é, os cartéis criminosos,
acreditava-se que geram bem mais de $21.000.000.000 a cada ano de drogas,
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mineração ilegal, pesca e madeireira, roubo, prostituição, extorsão, sequestro e
desvio, são uma ameaça crescente a Pemex, o monopólio mexicano do petróleo.
Entre 2009 e 2016, os ladrões bateu os encanamentos aproximadamente cada 1,4
kms ao longo da rede de pipeline de aproximadamente 14.000 km da Pemex,
recebendo mais de $1.000.000.000 na receita anual do gás que eles vendem no
mercado negro. Eles são capazes de fazer isso aterrorizando os funcionários da
Pemex para obter informações sobre suas operações, oferecendo-lhes o mesmo que
eles fazem para todos no México — prata ou chumbo, ou seja, tomar os subornos
ou você e sua família morrem.
Os euros ouvem constantemente sobre o quão ruim eles não são querer dar o
diverso ainda mais. OK bem, vamos concordar em fazê-lo desde que o país do
terceiro mundo que são de permite imigrantes até que eles compreendem cerca
de 30% da sua população agora e 60% por 2100, impõe legislação que dá a todos
os estrangeiros em seu país, legalmente ou não, cidadania para seus bebês, bemestar, alimento livre, cuidados médicos livres, escolaridade livre, imunidade à
deportação, assistência de emergência livre, licenças de motoristas, licença para
exercer a lei, direito de servir em júris, direito de trazer todos os seus parentes (que
também obter todos esses privilégios), direito de configurar as organizações que
ajudá-los a mentir sobre as formas de imigração, para evitar a deportação, para
suprimir a liberdade de expressão e subverter o processo político para que eles
possam assumir o país. Na verdade, vamos tornar mais fácil e fazê-lo se mesmo um
de seus países implementa até mesmo alguns destes. Claro que nunca vai
acontecer.
Naturalmente, aqueles com cada tipo de deficiência mental ou física estão
insatisfeitos com seu nível de bem-estar e estão se organizando também. Aqueles
com autismo, na verdade, um espectro de deficiências genéticas devido a tantos
como 1000 genes, agora estão fazendo campanha para ser considerado como não
deficiente, mas "neurodiverso" e "neurotypicals" deve considerá-los como pares
ou até mesmo seus superiores. Nenhum problema para mim se alguém quer ter
um ' amigo ' ou cônjuge que não pode experimentar o amor ou amizade e que
sente o mesmo quando eles morrem como eles fazem quando seu peixinho faz
(exceto ser mais irritado com a maior inconveniência). E aqueles com mais de casos
leves nunca vai realizar um trabalho e será um fardo para seus parentes e da
sociedade (ou seja, a minoria que pagam impostos) todas as suas vidas, e têm uma
forte tendência para passar o problema para qualquer descendência que eles têm
, por isso provavelmente irá aumentar continuamente, o mesmo que centenas de
outros problemas genéticos com herdabilidade significativa. Como o diagnóstico
melhorou, assim que tem a incidência de autismo, que agora excede 1%, como faz
para a esquizofrenia, distúrbios esquiotypal, ADHD, toxicodependência,
alcoolismo, alexitimia, baixo QI, depressão, transtorno bipolar, etc., etc., então,
talvez o combinado incidência de transtornos mentais incapacitantes excede 10%
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e aqueles com problemas físicos que necessitam de apoio parcial ou completo ao
longo da vida é provavelmente semelhante, e ambos estão subindo em número e
por cento, o resultado inevitável de ' civilização ', "democracia" e "direitos
humanos". Claramente, à medida que a economia desmorona, os custos aumento
dos cuidados de saúde, e uma percentagem cada vez maior são idosos nãotrabalho e mentalmente ou fisicamente deficientes, este sistema lunático entrará
em colapso-i. e., os EUA será eventualmente tem sobre os mesmos folhetos para
todos como países do terceiro mundo pelo início do século 22-nenhum.
Coulter comenta sobre o cidadão mexicano Carlos Slim Helu (a terceira pessoa mais
rica do mundo como eu escrevo isso) no contexto do próximo universal mentir
sobre e evasão de questões de imigração pelo New York Times e outros meios de
comunicação. Ele deu um grande empréstimo para o Times há alguns anos, para
salvá-lo da falência, e isso provavelmente explica a sua subsequente falha para
cobrir questões de imigração de uma forma significativa. Slim é a estréia mundial
monopolista e suas empresas controlam 90% do mercado de telefonia mexicana e
muitas das suas principais indústrias (mexicano referem-se ao seu país como
Slimlandia). Sua riqueza equivale a cerca de 5% do PIB do México. Para adicionar
perspectiva, uma vez que os EUA tem cerca de 15 vezes o PIB do México, para ser
comparável, Bill Gates ou Warren Buffet teria que valer cerca de um trilhão de
dólares cada um ou cerca de 12X seu valor a partir de 2019. Califórnia é o maior
dinheiro que faz E.U. estado para Slim, cuja tomada de bens e serviços mexicanos
é de cerca de $140 milhões/dia. Para obter o sabor de como as coisas eram quando
Slim conseguiu adquirir a companhia telefônica mexicana (e o que pode ser
esperado aqui em breve), Gortari (escolhido por G.W. Bush para a campanha com
ele) foi presidente do vicioso monopólio político mexicano PRI, e nos anos
subsequentes O irmão de Gortari foi encontrado assassinado, seus parentes foram
apreendidos pela polícia Suíça quando tentaram retirar $84000000 da conta
bancária de seu irmão, e ele fugiu do México para a Irlanda, onde ele permanece.
Estes são entre as razões Coulter chama Slim um barão ladrão e uma influência
terrivel no México e América. Ela observa que cerca de $20.000.000.000 da renda
anual de Slim de seu monopólio de telefone vem de mexicanos vivendo aqui. Ele é
libanês em ambos os lados, então o México experimentou sua própria aquisição
estrangeira.
Os corações de sangramento insistem que os americanos mostram cada vez mais
"humanidade" e garantem o nosso próprio colapso para ajudar a multidão, mas o
que a humanidade faz o show diverso? Eles se reproduzem como coelhos e
consomem sem contenção, condenando assim a todos, incluindo seus próprios
descendentes, ao inferno na terra. Não há nada nobre sobre os pobres — eles são
apenas os ricos na espera. Mostrando o esquecimento típico do estabelecimento,
nosso secretário de estado Kerry elogia China para ' levantar 200 milhões pessoas
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fora da pobreza ', mas não notar isso colocou um enorme dreno sobre os recursos
do mundo, e é feito roubando do futuro, incluindo a sua próprios descendentes, e
que isso é insustentável. Dez ou 11.000.000.000 (por 2100) todos tentando ficar
fora da pobreza garante o colapso do mundo. A maior QV da China, como a nossa,
é apenas temporária, obtida ao custo de seus próprios descendentes e do futuro
dos mundos.
Quanto qualidade de vida (QV-uma medida geral, incluindo riqueza, taxa de
criminalidade, stress, tráfego, problemas de drogas, felicidade, etc.) podem os
americanos ganhar por várias medidas? Proibir os bebês âncora pode até QV 5%
em meados do século e 10% até o fim, em relação a fazer nada. Fazer a proibição
retroativa a 1982, ou preferencialmente a 1898, e assim deportar a maioria dos
naturalizados por estarem relacionados a bebês âncora, pode aumentar a QV mais
5% imediatamente. Proibir a imigração pode levantá-lo mais 10% até o final do
século, enquanto fazendo a proibição retroativo para 1965 e deportando a maioria
dos imigrantes, juntamente com seus descendentes e parentes naturalizados pode
dar americanos (diverso e euros) mais 20% mais QV de imediato.
E pode haver um De Volta à Africa ou lei de restituição da escravidão que enviou
todos os negros, ou pelo menos aqueles em bem-estar, desempregados ou na
prisão, de volta às suas terras natais para que nós nunca mais ter que ouvir suas
queixas inane sobre ser seqüestrado (como observado , eles nunca consideram
que, se não para a escravidão não existiria e se não para o colonialismo e a
tecnologia do euro talvez 90% das pessoas no terceiro mundo não existiria), para
não mencionar se não para o euro que agora estariam vivendo (ou morendo) o
Nazi ou os japoneses ou os comunistas. Claro, pode-se fazer isso em uma base caso
a caso, mantendo todos os qualificados (por exemplo, pessoal médico e Hitech).
Em vez de ou antes do processo lento da deportação, um poderia cancelar a
cidadania ou pelo menos o privilégio de votos de todos os cidadãos naturalizado e
seus descendentes desde 1965.
Os 42 milhões afro-americanos (cerca de 74 milhões por 2100) que respondem por
4,5 x como muitos prisioneiros per capita como euros, obter um passeio em grande
parte livre para todos os serviços essenciais e bem-estar, assumir e tornar
inabitáveis grandes áreas de cidades, aumentar a aglomerante e tráfego por cerca
de 13%, etc., para que eles possam diminuir a QV de todos os americanos cerca de
20%, em média, mas para inabitavel para aqueles que estão em bairros pobres.
Hispânicos montante para cerca de 18% (ou cerca de 25%, incluindo ilegais) e eles
respondem por um mínimo de 2,5 x como muitos prisioneiros como euros e têm
todas as outras questões, causando assim uma queda de QV de cerca de 30% ou
novamente para inabitavel em áreas que dominam , que em breve incluirá todo o
sudoeste dos EUA. Então, no geral, é um palpite justo que deportando mais
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diversificada seria sobre o dobro da QV (ou dizer de apenas suportável para
maravilhoso) agora para a pessoa média, mas é claro muito mais aumento para os
mais pobres e menos para o mais rico. Se um compara a QV provável em 2119 (isto
é, um século a partir de agora), se todas as medidas possíveis de antidiversidade
foram adotadas, em relação ao que será se pouco ou nada é feito, eu espero que a
QV seria cerca de 3x maior ou novamente a partir de intolerável ao fantástico.
Depois de documentar a incompetência do INS e do governo, e os inúmeros
racistas e flagrantemente anti-branco racista (no sentido original significativo de
racista) organizações (por exemplo, o Conselho Nacional de La Raza) ajudando a
nos pântano com imigrantes (lista parcial em p247 de Adios América) Coulter diz
"a única coisa que está entre a América eo esquecimento é uma moratória total da
imigração" e "a indústria de imigração bilhão de dólares virou cada aspecto da lei
de imigração em um motor de fraude. As reunificações familiares são fraudes, os
"trabalhadores agricolas" são fraudes, os vistos de alta tecnologia são fraudes e os
casos de asilo e refugiados são fraudes monumentais. " Seu livro é muito
documentado (e a maioria dos dados foram deixados de fora devido a restrições
de tamanho) e, claro, quase todos os dados podem ser encontrados na net.
Como notas de Coulter, uma votação 2015 mostra que mais americanos tiveram
uma opinião favorável de Coreia norte (11%) do que queria aumentar a imigração
(7%,), mas a maioria dos Democratas, o Clintons, o Bush, Obama, Casino magnata
Sheldon Adelson, Hedge Fund bilionário David Gelbaum, Carlos Slim, prêmio Nobel
economista Paul Krugman e megabillionario Facebook fundador Mark Zuckerberg
não quer que os americanos votem nisso. Ela também menciona que, em seguida,
o governador da Flórida Jeb Bush (com uma esposa mexicana) empurrou para um
projeto de lei para dar licenças de motoristas para estrangeiros ilegais (copiando
Califórnia) apenas 3 anos após 13 dos 9/11 terroristas tinham usado licenças de
motoristas da Flórida para embarcar os aviões. Sim, o mesmo Jeb Bush, que
recentemente chamado de imigração ilegal "um ato de amor" (é claro que ele
significa amor para o México e ódio para os EUA, ou pelo menos os seus euros).

O colapso inexorável dos EUA (e outros países do primeiro mundo na Europa são
apenas um passo ou dois para trás, como eles têm deixado em diverso que estão
produzindo crianças em cerca de 3 vezes as taxas de euro) mostra as falhas fatais
na democracia representativa. Se eles são para sobreviver e não se transformar em
infernos do terceiro mundo, eles devem estabelecer uma meritocracia. Mude a
idade de votação para 35 mínimo e 65 máximo, com QI mínimo 110, prova de
estabilidade mental, falta de dependência de drogas ou álcool, sem condenações
criminais, e uma pontuação mínima no teste SAT que iria obter um em uma boa
faculdade. Mas o estado arrependido do que passa para a civilização é mostrado
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por uma votação recente Gallup que descobriu que cerca de 50% dos americanos
acreditavam que o diabo influencia os acontecimentos diários, e que os OVNIs são
reais, enquanto 36% acreditam em telepatia e cerca de 25% em fantasmas. Um sim
em qualquer um destes parece ser uma boa razão para a exclusão vitalícia da
votação e, preferencialmente, a perda de cidadania, como deve ser um " Sim" ou
"possivelmente" ou "provavelmente" resposta a "você acha que OJ Simpson é
inocente".
Talvez ele vai diminuir a dor ligeiramente para perceber que não é apenas o
governo americano que é morônico e traição, como versões do seu suicídio estão
acontecendo em outras democracias. Na Grã-Bretanha, o Bureau Nacional de
crianças pediu aos professores de creche para relatar qualquer expressão "racista"
de crianças tão jovens quanto três. Cerca de 40% dos britânicos recebem alguma
forma de bem-estar. Londres tem o crime mais violento do que Istambul ou New
York e é dito ter quase 1/3 das câmeras do CCTV do mundo, que registram o
cidadão médio aproximadamente 300 vezes um o dia. Naturalmente, como usual,
não há nenhuma estatística de confiança para China, onde algumas das
companhias as mais bem sucedidas da eletrônica estão no negócio do CCTV e onde
o software do reconhecimento facial pode frequentemente identificar toda a
pessoa aleatória nos minutos. O Reino Unido tem a taxa a mais elevada em Europa
de STD, de mães solteira, de toxicodependência e de aborto. Um quinto de todas
as crianças não têm nenhum adulto de trabalho em sua casa, quase um milhão de
pessoas foram em licença doente por mais de uma década, os tribunais forçaram
o governo para dar um homem com deficiência dinheiro para voar para
Amesterdam para fazer sexo com uma prostituta, porque para negar que seria um
"violar de seus direitos humanos ". O número de ofensas indiciado por 1000
levantou-se de aproximadamente 10 nos 1950 ' s a aproximadamente 110 nos
1990 ' s paralelamente com o aumento em diverso. Graças a Mark Steyn ' s "After
America", que é necessário ler para todos os americanos brilhantes, civilizados que
querem que seu país para sobreviver, embora a restrição de um golpe militar, não
há uma chance.
Coulter aponta o absurdo dos políticos baque nos eleitores hispânicos
(Hispandering). Se o candidato presidencial Mitt Romney tinha ganhado 71% do
voto latino-americano em vez de 27% ele ainda teria perdido, mas se tivesse
ganhado somente 4% mais do voto branco que teria ganhado. Na verdade, 72%
dos eleitores são não-hispânicos brancos, por isso mesmo que alguém tenha todos
os votos não-brancos, um candidato presidencial ainda poderia ganhar por um
deslizamento de terra, como vimos na eleição Trump. O problema é um percentual
considerável de eleitores brancos são imbecis e lunáticos que são incapazes de agir
em seu próprio interesse próprio. O absurdo de deixar cidadãos média votar foi
mostrado quando muitos estavam seriamente considerando Ben Carson para
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Presidente em 2016-um sétimo dia Adventista Bíblia batendo criacionista Detroit
ghetto ‘homeboy’ de tal imaturidade óbvia e estupidez que nenhum país Sane
permitiria que ele ocupasse qualquer cargo público (é claro que se poderia dizer o
mesmo da maioria das pessoas e da maioria dos políticos). Ele tem, no entanto, a
enorme vantagem de que seus defeitos lhe dão muito em comum com o americano
médio. Parece-me que suas limitações incluem o autismo-a razão para o seu
famoso "efeito plano". Não se deixe enganar por suas simulações ocasionais de
riso-autistas aprender a imitar as emoções em uma idade precoce e alguns até
mesmo ter carreiras de sucesso como comediantes. Famoso comediante Dan
Aykroyd tinha isso a dizer sobre o seu Asperger-"um dos meus sintomas incluiu a
minha obsessão com fantasmas e aplicação da lei-eu levo em torno de um
distintivo da polícia comigo, por exemplo. Tornei-me obcecado por Hans Holzer, o
maior caçador de fantasmas de todos os tempos. Foi quando a idéia do meu filme
Ghostbusters nasceu. "
"Gentil Ben" Carson quer proibir o aborto, mesmo em casos de estupro e incesto,
acha que devemos abandonar o Medicare, e adere a muitas teorias da conspiração
estranhas, como as pirâmides não sendo construídas pelos faraós como túmulos,
mas pelo Joseph bíblico para o armazenamento de Grão! Ele propõe a transformar
o departamento de educação em um superintendente fascista de moral adequada,
com os alunos relatando professores que exibiu viés político (ou seja, qualquer
pessoa) para o governo para que o financiamento das universidades poderia ser
cortado. "Eu pessoalmente acredito que esta teoria que Darwin surgiu foi algo que
foi encorajado pelo adversário." O adversário é um apelido para o diabo; é a
tradução real da palavra "Satanás". Ele também rejeitou o Big Bang, chamando-o
de "conto de fadas". Como todos os criacionistas, isso significa que ele rejeita a
maior parte da ciência moderna--ou seja, tudo o que nos permite fazer sentido de
biologia, geologia, física e do universo e coloca-los em todos os pes com as pessoas
que viveram 100.000 anos atrás-ou seja, Neandertais. Claro, para o são, inteligente
e educado, "contos de fadas" são sobre o céu, inferno, anjos e demônios, mas estes
são exatamente o nível certo para a média classe baixa americana, diversificada ou
euro. Difícil de acreditar que poderíamos fazer pior do que o Clinton, Nixon,
Reagan, Obama e G.W. Bush, mas isso vai acontecer, e seus descendentes vão ver
uma linha interminável de políticos que são apenas qualificações reais são a
ganância, desonestidade, estupidez, sociopatia, pele oscura y um sobrenome
Espanhol. Em todo o caso, é consequênca paz em um ‘grupocracia’ que os idiotas,
os lunáticos e o meramente sin nocao tomarão sobre e funcionarem a mostra até
que desmorona, que é inevitável a menos que a democracia como praticada
atualmente mudanças radicalmente e a diversidade diminui.
Agora que temos uma pessoa razoavelmente sã, inteligente, patriótica como
Presidente (embora vendo isso através da desinformação maciça e calúnia
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produzida pelo Neomarxista terceiro mundo neofascistas aupremacistas pode ser
difícil) e suficiente Republicanos no Congresso (os democratas ter vendido para
fora seu país há muito tempo) nós podemos teoricamente deportar os ilegais, mas
a menos que encerrar a imigração e retroativamente deportar a maioria dos
naturalizados desde 1965, ele só vai retardar o desastre e não pará-lo.No entanto,
quase tudo o que Trump tenta fazer é bloqueado pelos juízes Neomarxistas e os
democratas que há muito tempo deixaram de representar os interesses da
América.
Hillary Clinton era preferível a Obama, que foi treinado como um advogado
constitucional, então ele sabia que nossos sistemas fraquezas fatais, e quanto mais
ele poderia criar um estado comunista imposto pelo fascismo, como seu
muitoadmirado modelo Cuba. Eu posso facilmente perdoar Hillary para Benghazi e
seus e-mails e Bill para Monica, mas não para a sua perdoando totalmente cínico
de clientes do irmão de Hillary Hugh, fraude fiscal Marc Rich e quatro Hasids
condenado em 1999 de custas o governo federal de mais de $30 milhões em
subsídios federais de habitação, empréstimos de pequenas empresas e bolsas de
estudante, a fim de influencia com Judeus N.Y.. Isso é muito conhecido e, na
verdade, apenas sobre tudo o que eu digo aqui é facilmente encontrável na net.
Mesmo que nossa ‘mobocracia’ é um pesadelo de camera lenta, se tivéssemos uma
democracia direta (como poderíamos facilmente na idade do computador) e as
pessoas foram realmente entrevistados sobre questões importantes, talvez a
maioria dos nossos principais problemas seria descartado de forma rápida.
Suponha que amanhã houve um voto de cada eleitor registrado com um endereço
de e-mail ou smartphone em perguntas algo parecido com isto:
Todos os alienígenas ilegais devem ser deportados dentro de um ano? O bem-estar
deve ser cortado ao meio dentro de 1year? Se todos os criminosos condenados
nascidos em outro país ou um de cujos pais foram, ter sua cidadania cancelada e
ser deportado dentro de 90 dias? Todos os imigração devem ser rescindidos,
exceto vistos de trabalho temporário para aqueles com habilidades especiais?
Todos os pedófilos, estupradores, assassinos e viciados em drogas têm sua
cidadania cancelada e deportada, ou se um cidadão nativo, em quarentena em
uma ilha?
Tanto melhor se votar era restrito àqueles cujos os pais e/ou todos os quatro avos
são nascidos nativos, que são não-criminosos, que pagaram mais de 5% de sua
renda nos impostos os últimos 3 anos e passaram a saúde mental, os eventos atuais
e os testes do IQ. Mais uma vez, os maiores benfeitores seriam os diversos que
permaneceram aqui, mas é claro que a maioria resistirá a qualquer mudança que
exija inteligência ou educação para entender.
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Eu não sou contra uma sociedade diversa, mas para salvar a América para seus
filhos (lembre-se eu não tenho descendentes nem parentes próximos), deve ser
limitado a dizer 20% e que significaria cerca de 40% dos diversos aqui agora seria
repatriado. Na verdade eu não me opor a manter o% diverso que temos agora
(cerca de 37%) desde que metade dos aqui foram substituídos por asiáticos
cuidadosamente selecionados ou por pessoas de qualquer lugar desde que sejam
cuidadosamente selecionados (ou seja, sem criminosos, defeituosos mentais ou
físicos, sem nozes religiosas, sem viciados em drogas, bem educado com uma
comprovada útil profissão), e que eles concordam em não ter mais do que dois
filhos, com a deportação imediata se eles produzem um terço, cometer um grave
crime, ou permanecer no bem-estar por mais de um ano. E nenhum parente é
permitido entrar. Na verdade, seria um enorme passo em frente para substituir
todos os criminosos do euro, viciados em drogas, casos mentais, usuários de bemestar, e cronicamente desempregados, etc., com adequado diversificada.
Naturalmente, é impossível agora, mas como a civilização desmorona e os sete
sociopatas do CCP tomam sobre, muitas coisas surpreendentes acontecerão, todas
elas extremamente desagradáveis para biliões de povos, com o diverso que tem o
mais sofrimento e a morte. Coulter brincando sugere convidando Israel a ocupar a
fronteira com o México, como eles mostraram como proteger um. No entanto,
gostaria de sugerir realmente fazê-lo-ou dando-lhes a porção sul de cada Estado
de fronteira ou talvez apenas ocupando a seção de fronteira do México (que
poderíamos fazer em poucos dias). Israel deve ser deleitado ter um segundo país,
desde que sua posição em Israel se tornará insustentável como os EUA, a França
etc. perdem a habilidade de ser polícias do mundo, e os países capazes nucleares
do terceiro mundo colapsam. No entanto, devemos exigir que os israelitas para
deixar o estrito ortodoxos em casa, onde os muçulmanos em breve obtê-los, como
já temos bastante coelho criação de lunáticos religiosos.
Falando do colapso dos países do terceiro mundo capaz nuclear, deve ser óbvio
que, como isso acontece, provavalmente antes do final deste século, mas
certamente no próximo, com bombas de hidrogenio na posse de fanáticos, é
apenas uma questão de tempo antes que eles começar a vapar cidades Americanas
e Européias. A única defesa definitiva será a "nucleação" preemptiva de qualquer
país que desmorona, ou onde os radicais muçulmanos tomam o lugar. Deve ser
óbvio para Israel que eles não terão outra escolha senão uma greve preemptiva
sobre o Paquistão, o Irã e talvez outros. Outro presente adorável do diverso.
Em uma votação 2015 atrasada por You.Gov, 29 por cento dos entrevistados
disseram que podem imaginar uma situação em que apoiariam os militares
tomando o controle do governo federal-que se traduz em mais de 70 milhões
adultos americanos. E estes são os melhores tempos. Neste momento no próximo
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século, dar ou levar algumas décadas, (muito mais cedo em muitos países do
terceiro mundo), com a civilização industrial colapsando, fome, crime, doença e
guerra em todo o mundo, golpes militares estarão acontecendo em todos os
lugares. É quase certamente a única cura para os problemas da América, mas é
claro que ninguém vai conseguir votar nele.
Em suma, este é o capítulo americano da triste história da inexorável destruição do
mundo por maternidade desenfreada. 54 anos atrás, 396 políticos dos EUA
votaram para abraçar a destruição da América pelo terceiro mundo, através do
"nenhum impacto demográfico significativo" ato de imigração. Sem as mudanças
que eles e a suprema corte de fez (junto com falha em impor as nossas leis de
imigração), teríamos cerca de 80 milhões personas menos e agora e pelo menos
150 milhões menos em 2100, juntamente com dezenas de trilhões de dólares em
poupança. Teríamos a oportunidade de lidar com os imensos problemas que a
América e o mundo enfrentam. Mas, sobrecarregado com uma população
fatalmente fragmentada (isto é, diversa) cerca de duas vezes o tamanho que
poderíamos ter tido, metade dos quais não contribuirá para a solução, mas sim
constituir o problema, é impossível. O que vemos é que a democracia como
praticado aqui e agora garante um governo fatalmente inepto. Paz e prosperidade
em todo o mundo vai desaparecer e fome, doença, crime, golpes militares,
terrorismo e senhores da guerra se tornará rotina, provavelmente neste século,
certamente durante o próximo.
Para mim, é claro que nada vai conter a maternidade e que não há esperança para
a América ou o mundo, independentemente do que acontece na tecnologia, vida
verde ou política em qualquer lugar. Tudo tranquilo, puro, selvagem, sã, seguro e
decente está condenado. Não há nenhum problema entendendo a estupidez,
preguiça, desonestidade, auto-decepção, covardia, arrogância, ganância e
insanidade de macacos sem pêlos, mas deve parecer um pouco estranho que
tantas pessoas razoavelmente sã e mais ou menos educado poderia acolher em
seu país (ou pelo menos permitir a entrada e tolerar a presença de) um grande
número de imigrantes que prosseguem para assumir e destruí-lo. A psicologia do
macaco (compartilhada por todos os seres humanos) só é capaz de considerar
seriamente a si mesmo e parentes imediatos por um curto período de tempo no
futuro (altruísmo recíproco ou aptidão inclusiva), talvez décadas no máximo, por
isso não há contenção interna. A democracia é o terreno fértil ideal para a
catástrofe.
A maioria das pessoas não são inteligentes nem bem educados, mas pode-se ver
colapso acontecendo na frente de nós, e acima de tudo nas grandes áreas urbanas
e no sudoeste, especialmente Califórnia e Texas. Pura preguiça, ignorância e falta
de entendimento da ecologia e da natureza do crescimento populacional é parte
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dela, mas eu acho que o altruísmo recíproco inata que compartilhamos com todos
os animais deve ter um grande papel. Quando evoluímos na África, vivemos em
pequenos grupos, provavelmente raramente mais do que algumas centenas e
muitas vezes menos de 20, e assim todos os que nos rodeiam eram nossos parentes
próximos, e nosso comportamento foi selecionado para tratá-los razoavelmente
bem como eles compartilharam nossos genes (aptidão inclusiva) e retribuiriam
boas ações (altruísmo recíproco). Paramos evoluindo e começamos a devolver,
substituindo a evolução pela seleção natural com a desconcentração (degeneração
genética) por seleção não natural há cerca de 100.000 anos, quando a cultura
evoluiu até o ponto onde a linguagem, o fogo e as ferramentas nos deram uma
enorme vantagem sobre outros animais, e não havia mais força seletiva importante
para mudar o comportamento ou aumentar ou manter a saúde e a inteligência.
Assim, até hoje ainda temos a tendência, quando não nos sentimos em perigo físico
imediato, de agir de forma mais ou menos amigável para aqueles que nos rodeiam.
A paz temporária, provocada por comunicações avançadas e armamento e a
violação impiedoso dos recursos dos planetas, expandiu esta "uma grande família"
delírio. Embora as pessoas mais inteligentes e reflexivas (que, naturalmente, inclui
muitos diversos) pode ver o perigo para seus descendentes, aqueles que são mal
educados, aborrecido espirituoso, ou emocionalmente instável, sociopáta, autista,
ou mentalmente doente (ou seja, o vasto maioria) não vai vê-lo ou não vai agir
sobre ele. Mas como sobre Adelson, Zuckerberg, Gelbaum, Biden, Clinton, Obama,
Krugman e uma lista muito longa dos ricos e famosos? Eles têm pelo menos alguma
educação e inteligência, então como eles podem querer destruir seu país e o futuro
de seus próprios filhos? Na verdade, eles não são mais bem educados, perceptivo
e futuro orientado do que o graduado médio da faculdade (ou seja, não muito), e
também, eles e seus parentes vivem em comunidades fechadas e muitas vezes têm
guarda-costas, para que eles não serão seriamente preocupados ou mesmo
conscientes de bairros de lixeira, praias e parques, dirigir por tiroteios, invasões de
casa, estupor e assassinatos, nem sobre o pagamento de impostos ou fazer as
extremidades se encontram. Eles não estão apenas pensando sobre o destino de
seus netos grandes, nem de ninguém, ou se ele faz atravessar a sua mente, como
a grande maioria, eles não têm uma pista sobre a ecologia humana, nem disgenia,
e não pode ver o caminho inexorável para o colapso. Na medida em que eles fazem,
eles não vão arriscar desconfortos pessoais, dizendo ou fazendo nada sobre isso
(egoísmo e covardia).
Um leitor sugeriu que eu estava falando de "limpeza étnica" de diverso por euros,
mas o que está acontecendo em todo o mundo é exatamente o inverso. Eu não
tinha realmente pensado na destruição da América e da civilização industrial por
diverso como genocídio, mas desde que o número de euros de todos os tipos (e
muitos grupos de diversos, como japoneses e coreanos) vai firmemente
irremediavel, e seus países ser tomado por diversos, ele tem esse aspecto, embora
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seja a falta de euros para produzir crianças suficientes que é responsável por seus
números em declínio. Alguns fanáticos (mas não tão poucos no futuro como os
muçulmanos vão aumentar de cerca de 1/5 do mundo para cerca de 1/3 por 2100,
estimulando as condições que criam fanatismo) como al Queda e Isis querem
eliminar todos os euro 's (e os judeus e sunitas e feministas e cristãos, etc., etc.) e
os árabes certamente demolir Israel por e por, mas caso contrário, há pouca
motivação para se livrar daqueles que estão dando-lhe um almoço gratuito
(embora, claro, poucos diversificada vai entender o quão grande o almoço é
realmente até que ele pára e desmorona civilização). No entanto, à medida que o
tempo passa e o durante para o espaço e os recursos fica cada vez mais
desesperado, genocídio de todos os grupos do euro pode tornar-se um objetivo
explícito, embora na maior parte será muito ofuscado por ataques de vários grupos
diversos sobre os outros, que sempre foi o situação sempre vai. Em todo o caso,
todo o euro e muitos grupos diversos são condenados certamente--nós estamos
falando aproximadamente 2100 e além, quando os EUA (então uma parte de
México) e Europa não terão mais o dinheiro ou a vontade suprimir a anarquia em
toda parte, como eles serão un capaz de controlá-lo em casa.
Chocante como é para mim vir a estes realizações (eu nunca pensei realmente
sobre estas edições em uma maneira séria até recentemente), mim não vê
nenhuma esperança para America ou as outras democracias do ' (América tem um
pé em neofascismo e no outro no neomarxismo já) sem uma mudança drástica na
forma como a "democracia" funciona, ou em seu completo abandono. Claro, ele
vai ser praticamente o mesmo em outros lugares e ambos os euros e diverso deve
rezar os chineses adotam a democracia em breve (então eles colapsam também)
ou eles estão condenados de fora e por dentro. Que a democracia é um sistema
fatalmente falho não é notícia a qualquer um com um aperto da história ou da
natureza humana. Nosso segundo presidente John Adams tinha isso a dizer em
1814:
"Eu não digo que a democracia estêve mais pernicioso no todo, e a longo prazo, do
que o monarchy ou o aristocracy. A democracia nunca foi e nunca pode ser tão
durável como a aristocracia ou o monarchy; mas enquanto durar, é mais sangrento
do que qualquer um. ... Lembre-se, a democracia nunca dura muito. Ele logo
desperdiça, esgota, e assassinatos em si. Nunca houve uma democracia ainda que
não cometeu suicídio. É em vão dizer que a democracia é menos vaidosa, menos
orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa, ou menos avarento do que a
aristocracia ou a monarquia. Não é verdade, de fato, e nenhum lugar aparece na
história. Essas paixões são as mesmas em todos os homens, todas as formas de
governo simples, e quando desmarcadas, produzem os mesmos efeitos da fraude,
da violência e da crueldade. Quando as perspectivas claras são abertas antes da
vaidade, orgulho, avareza, ou ambição, para a sua gratificação fácil, é difícil para os
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filósofos mais atenciosos e os moralistas mais conscientes para resistir à tentação.
Os indivíduos se conquistaram. Nações e grandes corpos de homens, nunca. John
Adams, As cartas de John e Abigail Adams
Os fatos mais básicos, quase nunca mencionados, são que não há recursos
suficientes na América ou no mundo para levantar uma percentagem significativa
dos pobres fora da pobreza e mantê-los lá. A tentativa de fazer isso é a falência da
América e destruir o mundo. A capacidade da terra para produzir alimentos diminui
diariamente, assim como a nossa qualidade genética. E agora, como sempre, de
longe o maior inimigo dos pobres é outros pobres e não os ricos. Sem mudanças
dramáticas e imediatas, não há nenhuma esperança para impedir o colapso de
América, ou de todo o país que segue um sistema democrático.
Então, é claro que Ann Coulter está certo e a menos que algumas mudanças
verdadeiramente milagrosas acontecem muito em breve, é adeus América e Olá
terceiro mundo inferno. Os únicos consolações são que nós os povos mais idosos
podemos tomar o conforto em saber que não estará finalizado durante nossa vida,
que aqueles como mim que são sem filhos não terão nenhum descendente para
sofrer as conseqüências, e, desde que os descendentes daqueles que deixaram isso
acontecer (ou seja, quase todos) será tão repugnante como seus antepassados,
eles vão merecer o inferno na terra.

57

Como os sete sociopatas que governam China estão
ganhando a guerra de mundo três e três maneiras
de pará-los
Michael Starks
Abstrato
A primeira coisa que nós devemos manter na mente é que ao dizer que China diz
isto ou China faz aquele, nós não estamos falando do povo chinês, mas dos
sociopatas que controlam de CCP (partido comunista chinês, isto é, os sete
assassinos seriais sociopata senile (SSSSK) do Comitê ereto do CCP ou dos 25
membros do Politburo. Eu assisti recentemente alguns programas típicos
esquerdistas de notícias falsas (praticamente o único tipo pode encontrar na mídia,
ou seja, quase tudo agora-ou seja, Yahoo, CNN, o New York Times, etc.) em
vouTube, um por vice que mencionou que 1000 economistas (e 15 vencedores do
Prêmio Nobel) enviou uma carta a Trump dizendo-lhe que a guerra comercial foi
um erro, e outro que entrevistou um economista acadêmico que disse que o
movimento de Trump foi uma provocação para começar a guerra mundial 3. Eles
estão certos sobre a ruptura do comércio global, mas não têm compreensão do
grande quadro, que é que os sete sociopatas têm total dominação do mundo, com
a eliminação da liberdade em todos os lugares, como seu objetivo, e que há apenas
duas maneiras de pará-los-um embargo comercial total que devasta a economia
chinesa e conduz seus militares para forçar para fora as eleições do CCP e da
preensão, ou o WW3, que pode ser limitado (braços convencionais com talvez
alguns armas nucleares) ou total (tudo as bombas nucleares de uma só vez). Claro
como o dia, mas todos esses acadêmicos "brilhantes" não conseguem vê-lo. Se os
sociopatas não forem removidos agora, em tão pouco quanto 15 anos será tarde
demais, e seus descendentes lentamente mas inexoravelmente estarão sujeitos ao
mesmo destino que o Chinês —vigilância total com sequestro, tortura e assassinato
de quaisquer dissidentes.

A primeira coisa que nós devemos manter na mente é que ao dizer que China diz
isto ou China faz aquele, nós não estamos falando do povo chinês, mas dos
sociopatas que controlam de CCP (partido comunista chinês, isto é, os sete
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assassinos seriais sociopata senile (SSSSK) do Comitê ereto do CCP ou dos 25
membros do Politburo. Eu assisti recentemente alguns programas típicos
esquerdistas de notícias falsas (praticamente o único tipo pode encontrar na mídia,
ou seja, quase tudo agora-ou seja, Yahoo, CNN, o New York Times, etc.) em
vouTube, um por vice que mencionou que 1000 economistas (e 15 vencedores do
Prêmio Nobel) enviou uma carta a Trump dizendo-lhe que a guerra comercial foi
um erro, e outro que entrevistou um economista acadêmico que disse que o
movimento de Trump foi uma provocação para começar a guerra mundial 3. Eles
estão certos sobre a ruptura do comércio global, mas não têm compreensão do
grande quadro, que é que os sete sociopatas têm total dominação do mundo, com
a eliminação da liberdade em todos os lugares, como seu objetivo, e que há apenas
duas maneiras de pará-los-um embargo comercial total que devasta a economia
chinesa e conduz seus militares para forçar para fora as eleições do CCP e da
preensão, ou o WW3, que pode ser limitado (braços convencionais com talvez
alguns armas nucleares) ou total (tudo as bombas nucleares de uma só vez). Claro
como o dia, mas todos esses acadêmicos "brilhantes" não conseguem vê-lo. Se os
sociopatas não forem removidos agora, em tão pouco quanto 15 anos será tarde
demais, e seus descendentes lentamente mas inexoravelmente estarão sujeitos ao
mesmo destino que o chinês —vigilância total com sequestro, tortura e assassinato
de quaisquer dissidentes.
Naturalmente, o CCP começou WW3 há muito tempo (você poderia ver sua
invasãos de Tibet ou Coreia como o começo) e está perseguindo o em cada maneira
possível, à exceção das balas e das bombas, e virão logo. O CCP lutou os EUA em
Coreia, invadiu e massacrou Tibet, e lutou escaramuças da beira com Rússia e India.
Ele conduz operações de hacking massivas contra todas as bases de dados
industriais e militares em todo o mundo e roubou os dados confidenciais em
praticamente todos os actuais E.U. e militar Europeu e sistemas espaciais, analisou
as suas fraquezas e producido versões melhoradas dentro alguns anos. Dezenas de
milhares, e talvez centenas de milhares, de funcionários CCP têm sido hackeando
em bancos de dados militares, industriais, financeiros e de mídia social em todo o
mundo desde os primeiros dias da rede e há centenas de hacks recentes
conhecidos nos EUA sozinho. Como as principais instituições e militares têm
endurecido seus firewalls, o SSSSK mudaram-se para instituições menores e para
os subcontratados de defesa e para os nossos aliados, que são alvos mais fáceis.
Enquanto ignora a pobreza esmagadora de centenas de milhões e a existência
marginal da maioria de seus povos, construiu uma presença maciça dos militares e
do espaço, que cresce cada ano, e cuja a única razão para a existência está travando
a guerra para eliminar a liberdade em toda parte. Além de descascar o mundo 3RD
de recursos, um grande impulso da correia de vários trilhões de dólares e estrada
iniciativa está construindo bases militares em todo o mundo. Eles estão forçando
o mundo livre em uma corrida de armas de alta tecnologia maciça que faz com que

59

a guerra fria com a União Soviética olhar como um piquenique. Os russos não são
estúpidos, e apesar de fingir amizade com os sociopatas, eles certamente
entendem que o CCP vai comê-los vivos, que a sua única esperança é aliar-se com
o Ocidente, e Trump está certo sobre o dinheiro em amizade com Putin.
Naturalmente, o terceiro mundo Neomarxisto neofascio supremacistos (isto é, o
partido democrático) tomará provavelmente o controle total dos EUA em 2020 e
nada poderia ser mais ao gosto do CCP. Snowden (outro sem nocao vinte algo)
ajudou o SSSSK mais do que qualquer outro indivíduo único, com a possível
excepção de todos os presidentes americanos desde WW2, que têm perseguido a
política suicida de apaziguamento. Os EUA não tem escolha, mas para monitorar
todas as comunicações e para compilar um dossiê sobre todos, como é essencial
não só para controlar os criminosos e terroristas, mas para contrariar o SSSSK, que
estão rapidamente fazendo o mesmo coisa, com a intenção de remover a liberdade
completamente.
Embora o SSSSK, e o resto dos militares do mundo, estão gastando enormes somas
em hardware avançado, é altamente provável que WW3 (ou os engajamentos
menores que levam até ele) será dominado software. Não é fora da pergunta que
o SSSSK, com provavelmente mais hackers (codificadores) que trabalham para eles
então todo o descanso do mundo combinado, ganhará guerras futuras com conflito
físico mínimo, apenas paralisando seu inimigos através da rede. Sem satélites, sem
telefones, sem comunicações, sem transações financeiras, sem rede elétrica, sem
Internet, sem armas avançadas, sem veículos, trens, navios ou aviões.
Alguns podem questionar que o CCP (e naturalmente os níveis superiores da
polícia, do exército e do escritório 610) são realmente mentalmente aberrante,
assim que aqui são algumas das características comuns de sociopatas (chamados
anteriormente psicopatas) que você pode encontrar na rede. Claro, alguns destes
são compartilhados por muitos autistas e alexithymics, e sociopatas diferem de
pessoas "normais" apenas em grau.

Charme superficial, manipulativa e astúcia, grandiosa sensação de auto, falta de
remorso, vergonha ou culpa, emoções rasas, incapacidade para o amor,
calosidade/falta de empatia, controles comportamentais pobres/natureza
impulsiva, acredite que eles são todos-poderosos, todos sabendo , com direito a
todos os desejos, sem senso de limites pessoais, sem preocupação com o seu
impacto sobre os outros. Problemas em fazer e manter amigos. Comportamentos
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aberrantes como crueldade com pessoas ou animais, roubo, promissidade,
versatilidade criminal ou empreendedora, alterar sua imagem conforme
necessário, não percebem que nada está errado com eles, autoritário, secretivo,
paranóico, procurar situações onde seu comportamento tirânico será tolerado,
tolerado, ou admirado (por exemplo, CCP, polícia, militar, capitalismo
predatório), aparência convencional, objetivo da escravização de suas vítimas,
procure exercitar o controle despótico sobre cada aspecto da vida de outros, Ter
uma necessidade emocional para justificar suas ações e, portanto, necessidade de
afirmação de sua vítima (respeito, gratidão), objetivo final é a criação de uma
vítima disposta. Incapaz de apego humano real a outro, incapaz de sentir remorso
ou culpa, narcisismo extremo e grandiosidade, seu objetivo é governar o mundo.
Mentirosos patológicos.
Este último é uma das características as mais impressionantes do CCP.
Praticamente tudo o que dizem em oposição aos outros é uma mentira óbvia, ou
distorção, principalmente tão absurdo que qualquer bem educado de dez anos de
idade vai rir deles. No entanto, eles persistem em saturar todos os meios de
comunicação todos os dias (um estimado $10000000000 orçamento anual
apenas para a propaganda estrangeira) com declarações absurdas. O fato de que
eles estão tão fora de contato com a realidade que eles pensam que serão
levados a sério mostra claramente o que qualquer pessoa racional vai considerar
como doença mental (sociopata).
Há somente dois trajetos principais a remover o CCP, liberando 1.400.000.000
prisioneiros chineses, e terminando a marcha lunática a WW3. O Pacífico é lançar
uma guerra de comércio all-out para devastar a economia chinesa até que os
militares começ fartos acima e carregadores para fora o CCP. Os EUA precisam,
por qualquer meio necessário, juntar-se a todos os seus aliados na redução do
comércio com a China para perto de zero-nenhuma importação de qualquer
produto da China ou qualquer entidade com mais que 10% Propriedade chinesa
em qualquer lugar do mundo, incluindo qualquer produto com qualquer
componente de tal Origem. Nenhuma exportação de qualquer coisa para a China
ou qualquer entidade que reexporta para a China ou que tem mais de 10% de
propriedade chinesa, com consequências severas e imediatas para qualquer
infratores. Sim, seria temporariamente custar milhões de empregos e uma grande
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recessão mundial, e sim, eu sei que uma grande parte de suas exportações são de
joint ventures com empresas americanas, mas a alternativa é que cada país se
tornará o cão dos sete Sociopatas (e como todos os animais comestíveis eles
mantêm cães em pequenas gaiolas, enquanto eles engordar-los para a matança)
e/ou experimentar os horrores de WW3. Outras etapas possíveis são enviar para
casa todos os estudantes e trabalhadores chineses na ciência e na tecnologia,
congelam todos os bens de toda a entidade mais de 10% chineses possuídos,
proíbem o curso extrangeiro a todo o cidadão chinês, proíbem todo o chinês ou
qualquer entidade mais de 10% possuído pelo chinês de comprando qualquer
empresa, terra, produto ou tecnologia dos EUA ou de qualquer de seus aliados.
Todas estas medidas serão progressivamente eliminadas, consoante o caso.
Devemos ter em mente que o monstro chinês é em grande parte devido aos
delírios utópicos suicidas, covardia e estupidez de nossos políticos. Truman se
recusou a deixar McArthur nuke-los na Coréia, Presidente Carter deu-lhes o direito
de enviar os alunos para os EUA (há atualmente cerca de 300.000), usar a nossa
propriedade intelectual sem pagar royalties, deu-lhes o status de negociação nação
mais favorecida, e por decreto cancelou o nosso reconhecimento de Taiwan e
nosso acordo de defesa mútua (ou seja, sem voto por ninguém – ele deve ser um
membro da CCP honorário, juntamente com os arbustos, os Obamas, os Clintons,
Edward Snowden, etc.). Estes foram os primeiros de uma longa série de gestos
conciliatórios à ditadura mais cruel do mundo, que tornou possível para eles
prosperar, e definir o palco para a sua vinda invasão de Taiwan, as ilhas do mar do
Sul e outros países como eles desejam. Estas medidas junto com nossa falha invadir
nos 40 ' s para impedir seu assumir de cnntrole de China, nossa falha a nuke seu
exército e daqui o CCP fora da existência durante a guerra coreana, nossa falha
impedir seu massacre de Tibet, nossa falha fazer qualquer coisa quando eles
explodiram suas primeiras armas nucleares, a nossa incapacidade de tirá-los em
1966, quando lançaram o seu primeiro ICBM capaz nuclear, o nosso (ou melhor,
Bush) não fazer nada sobre o massacre de Tiananmen, a nossa incapacidade de
encerrar o Confúcio Os institutos atuais em muitas universidades no mundo
inteiro, que são partes dianteiras para o CCP, nossa falha proibir a compra das
companhias, da propriedade, dos direitos de mineração etc. No mundo todo, que
é uma outra maneira de adquirir alta tecnologia e de outros bens vitais, nossa falha
fazer qualquer coisa sobre os últimos 20 anos sobre o seu cs espionagem industrial
e militar e invadir nossas bases de dados roubando quase todo o nosso armamento
avançado, a nossa incapacidade de parar os seus aliados Coréia do Norte e
Paquistão de desenvolvimento de armas nucleares e ICBM e recebendo
equipamentos da China (por exemplo, seus lançadores de mísseis móveis, que eles
alegam serem para transportar toras e foi pura coincidência que eles exatamente
caber os mísseis coreanos), a nossa incapacidade de impedi-los de violar o nosso
embargo ao petróleo do Irã (eles compram muito do mesmo, registrando seus
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navios no Irã), e seu programa nuclear (equipamentos e técnicos ir e voltar para N.
Coréia via China), a nossa incapacidade de impedi-los de fornecer tecnologia militar
e armas em todo o mundo (por exemplo, Coréia do Norte, Irã, Paquistão, o cartéis
no México, e mais de 30 outros países), a nossa incapacidade de parar o fluxo de
drogas perigosas e seus precursores direta ou indiretamente (por exemplo, quase
todos os fentanil e carfentanyl enviados em todo o mundo, e precursores de
metanfetamina para os cartéis mexicanos vêm da China), e nosso fracasso em fazer
qualquer coisa sobre o seu edifício "portos" (ou seja, bases militares) em todo o
mundo, que está em curso.
Uma alternativa a encerrar a economia de China é uma guerra limitada, tal como
uma batida alvejada por dizem 50 zangões termobárica no 20th Congresso do CCP,
quando todos os membros superiores estão em um lugar, mas aquele não tomará
lugar até 2022 para que se pudesse acertar a reunião plenária anual. Os chineses
seriam informados, como o ataque aconteceu, que eles devem depor seus braços
e se preparar para realizar uma eleição democrática ou ser nuked na idade da
pedra. A outra alternativa é um ataque nuclear. A confrontação militar é inevitável
dado o curso atual do CCP. Ele provavelmente vai acontecer sobre as ilhas no mar
da China Meridional ou Taiwan dentro de algumas décadas, mas como eles
estabelecem bases militares em todo o mundo que poderia acontecer em qualquer
lugar (ver agachado tigre etc.). Os conflitos futuros terão aspectos do hardkill e do
softKill com os objetivos declarados do CCP para emfatizar o ciberguerra cortando
e paralisando sistemas de controle de todas as comunicações militares e
industriais, equipamento, centrais eléctricas, satélites, Internet, bancos, e
qualquer dispositivo ou veículo ligado à rede. Os S s são lentamente Fielding uma
disposição mundial de superfície tripulada e autônoma e submarinos ou drones
submarinos capazes de lançar armas convencionais ou nucleares que podem estar
adormecidos aguardando um sinal da China ou mesmo procurando a assinatura de
Navios ou aviões dos EUA. Ao destruir nossos satélites, eliminando assim a
comunicação entre os EUA e nossas forças em todo o mundo, eles vão usar o deles,
em conjunto com drones para alvejar e destruir nossas forças navais atualmente
superiores. Claro, tudo isso é cada vez mais feito automaticamente pela ia.
Tudo isso é totalmente óbvio para qualquer um que gasta um pouco de tempo na
rede. Duas das melhores fontes para começar são o livro Crouching Tiger (e os
cinco vídeos do YouTube com o mesmo nome), e a longa série de peças satíricas
curtas no canal ‘China Uncensored’ no YouTube ou seu novo
www.chinauncensored.tv. Os planos do CCP para WW3 e a dominação total são
dispostos completamente claramente em publicações e em discursos chineses do
govgoverno e este é "sonho de China" de Xi Jinping. É um sonho somente para a
minoria minúscula que governam China e um pesadelo para todos mais (que
incluem 1.400.000.000 Chineses). O 10.000.000.000 dólares anuais permite que
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eles ou seus fantoches para possuir ou controlar jornais, revistas, canais de TV e
rádio e colocar notícias falsas na maioria dos grandes meios de comunicação em
todos os dias. Além disso, eles têm um exército (talvez milhões de pessoas) que
troll todos os meios de comunicação colocando mais propaganda e afogando-se
comentário legítimo (o exército 50 centavo).
A regra do SSSSK (ou 25 SSSK se você se concentrar no Politburo em vez de seu
comitê permanente) é uma tragicomédia surrealista como branca de neve e os sete
anões, mas sem branca de neve, personalidades cativantes, ou um final feliz. Eles
são os guardas da maior prisão do mundo, mas eles são de longe os piores
criminosos, cometendo por procuração a cada ano milhões de assaltos, estupor,
roubos, subornos, sequestros, torturas e assassinatos, a maioria deles
presumivelmente por sua própria polícia secreta do 610 Office criado em 10 de
junho de 1999 por Jiang Zemin para perseguir os meditadores Qigong de Falun
Gong, e qualquer outra pessoa considerada uma ameaça, agora incluindo qualquer
pessoa fazendo qualquer comentário crítico e incluindo todos os religiosos e
políticos grupos não a sua regra direta. De longe, o maior aliado dos sete anões é
o partido democrático dos EUA, que, em um momento em que a América precisa
mais do que nunca para ser forte e unida, está fazendo todo o possível para dividir
a América em facções em guerra com cada vez mais de seus recursos vai sustentar
as legiões florescendo das classes inferiores e conduzi-lo em falência, embora,
claro, eles não têm nenhuma visão sobre isso. O CCP é de longe o grupo mais mal
na história do mundo, roubando, estuprando, sequestrando, aprisionando,
torturando, morrendo de fome e matando mais pessoas que todos os outros
ditadores na história (um estimado 100 milhões mortos), e em poucos anos terá
um estado de vigilância total gravando todas as ações de todos na China, que já
está em expansão em todo o mundo como eles incluem dados de hacking e de
todos os que passam através de territórios seu controle, comprar bilhetes em
companhias aéreas chinesas etc.
Embora o SSSSK trate-nos como um inimigo, na verdade, os EUA é o maior amigo
do povo chinês e do CCP seu maior inimigo. De uma outra perspectiva, outros
chineses são os maiores inimigos do Chinês, porque demolir todos os recursos do
mundo.
Naturalmente, alguns dizem que China desmoronará de seu próprio acordo, e é
possível, mas o preço de estar errado é o fim da liberdade e WW3 ou uma série
longa dos conflitos que os sete sociopatas ganharão quase certamente. Deve-se
ter em mente que eles têm controles sobre sua população e armas que Stalin,
Hitler, Gaddafi e Idi Amin nunca sonhou. Câmeras de CCTV (atualmente talvez 300
milhões e aumentando rapidamente) em redes de alta velocidade com análise de
imagem AI, software de rastreamento em cada telefone que as pessoas são
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obrigados a usar, e rastreadores GPS em todos os veículos, todas as transações a
pagar apenas por telefone já dominante lá e universal e obrigatório em breve, total
de monitoramento automático de todas as comunicações por ai e um estimado 2
milhões censores humanos online. Que e un além de milhões de policiais e quadros
do exército, há pode ser como muitos como a polícia secreta de 10 milhões paisana
do escritório 610 criado por Jiang Zemin, com as prisões pretas (isto é, ano official
e não marcado), a actualização instantânea do dossiê digital em todo o Chinês
1.400.000.000 e logo em todos na terra que usa a rede ou os telefones. É muitas
vezes chamado de sistema de crédito social e permite que os sociopatas para
encerrar as comunicações, a capacidade de compra, viagens, contas bancárias, etc.
de qualquer um. Isso não é fantasia, mas já em grande parte implementado para
os muçulmanos de Xinjiang e se espalhando rapidamente-ver youTube, China sem
censura etc. É claro que a vigilância universal e a digitalização de nossas vidas são
inevitáveis em todos os lugares. Qualquer um que não pensa assim está
profundamente fora de contato.
A escolha é parar o CCP agora ou prestar atenção enquanto estendem a prisão
chinesa sobre o mundo inteiro.
O aliado o mais grande do CCP é o partido democrático dos EUA.
Naturalmente, é os otimistas que esperam os sociopatas chineses governar o
mundo quando os pessimistas (que vêem-se como realistas) esperam a sociopatia
do IA (ou como como eu o chamo-isto é, Idiotice Artificial ou Insanidade
Alienigeno) para tomar sobre. É a opinião de muitas pessoas pensativas-Musk,
Gates, Hawking etc., incluindo os principais pesquisadores de ia (ver as muitas
conversas TED no YouTube) que a ia vai atingir o crescimento explosivo auto
(aumentando seu poder milhares ou milhões de vezes em dias, minutos ou
microssegundos) em algum momento nas próximas décadas – 2030 às vezes é
mencionado, escapando através da rede e infectando todos os computadores
suficientemente poderosos. Como será imparável, especialmente porque parece
que ele será executado em computadores quânticos que irá aumentar a sua
velocidade mais milhares ou milhões de vezes, e como um efeito colateral
adorável, será capaz de facilmente quebrar todos os esquemas de criptografia. Se
você é optimista, manterá seres humanos e outros animais ao redor como
animais de estimação e o mundo transformar-se-á um jardim zoológico com um
programa de melhoramento cativo eugênica, se um pessimista, eliminará seres
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humanos ou mesmo toda a vida orgânica como uma competição irritante para
recursos. A ficção científica de hoje é susceptível de ser a realidade de amanhã.

Suicídio pela Democracia-um obituário para a América e o mundo
Os Estados Unidos e o mundo estão em colapso por causa do crescimento excessivo da população, a
maior parte do século passado, e agora tudo, por causa das pessoas do terceiro mundo. O consumo
de recursos e a adição de 3.000.000.000 mais do que cerca de 2100 vão colapsar a civilização
industrial e causar fome, doença, violência e guerra em uma escala surpreendente. A terra perde
pelo menos 1% do seu solo superior a cada ano, de modo que se aproxima de 2100, a maior parte
de sua capacidade de crescimento alimentar desaparecerá. Bilhões morrerão e a guerra nuclear é
muito segura. Nos Estados Unidos, isso está sendo muito acelerado pela imigração em massa e pela
reprodução de imigrantes, combinada com os abusos que tornam possível a democracia. A natureza
humana depravada transforma inexoravelmente o sonho da democracia e da diversidade num
pesadelo de criminalidade e de pobreza. A China continuará a sobrecarregar os Estados Unidos e o
mundo, contanto que mantenha a ditadura que limita o egoísmo. A causa raiz do colapso é a
incapacidade de nossa psicologia inata para se adaptar ao mundo moderno, levando as pessoas a
tratar pessoas não relacionadas como se tivessem interesses comuns. A idéia de direitos humanos é
uma fantasia maligna promovida pelos esquerdos para chamar a atenção para longe da destruição
implacável da terra por maternidade irrestrita do terceiro mundo. Isso, além da ignorância da
biologia básica e da psicologia, leva ao desilusões de engenharia social dos parcialmente educados
que controlam as sociedades democráticas. Poucos entendem que se você ajudar uma pessoa, você
prejudicar outra pessoa, não há almoço livre, e cada item que alguém consome destrói a terra além
do reparo. Como resultado, as políticas sociais em todos os lugares são insustentáveis, e uma por
uma todas as sociedades sem controles rigorosos sobre o egoísmo entrará em colapso em anarquia
ou ditadura. Os fatos mais básicos, quase nunca mencionados, são que não há recursos suficientes
nos Estados Unidos ou no mundo para levantar uma percentagem significativa dos pobres fora da
pobreza e mantê-los lá. A tentativa de fazer isso é a falência da América e a destruição do mundo. A
capacidade da terra de produzir alimentos diminui diariamente, assim como a nossa qualidade
genética. E agora, como sempre, o maior inimigo dos pobres é outro pobre homem e não os ricos.
Sem mudanças dramáticas e imediatas, não há nenhuma esperança de impedir o colapso dos
Estados Unidos, ou de todo o país que segue um sistema democrático.
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