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Mérték

Az utóbbi b? egy évszázadban 14 ponttal csökkent az európaiak átlagos intelligenciaszintje...
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Nyugaton a reklámokat elárasztották a vegyes párok, jellemz? módon fekete férfiakat fehér n?kkel párosítva, de a
filmekben és a videóklipekben is ez a trend figyelhet? meg, egyébként sokkal nagyobb arányban, mint a való
életben. Valójában az „eurázsiai-negroid jöv?fajt” propagálják orrba-szájba, amelyhez az

Európai Unió éceszgéberének kikiáltott Coudenhove-Kalergi a régi egyiptomiakat képzelte el mintának (Praktischer
Idealismus, 1925).
A keveredés két f? következménnyel jár. Egyrészt megszünteti az etnikai identitástudatot és a nemzetállamokhoz
való ragaszkodást, mert a globalista kaszt világkormányt akar nyitott határokkal és globális kommunizmussal,
amely adott esetben azt jelenti, hogy a fehér férfiak adójából finanszírozzák a harmadik világbeliek létfenntartását
és szaporodását. Másrészt lecsökkenti a népesség átlagos intelligenciaszintjét, minél ostobábbak ugyanis az
emberek, annál könnyebb irányítani és manipulálni ?ket, és annál olcsóbban lehet kizsákmányolni a
munkaerejüket.
Az IQ (intelligenciahányados) mint viszonyszám különböz? módszerekkel történ? mérésével megállapítható a
vizsgált egyének (nemzetek, etnikumok) átlagos értelmi képessége. Az IQ genetikai és környezeti tényez?k
kombinációja, ez utóbbiak növelhetik és csökkenthetik azt. Az unokatestvérek közötti párosodás és gyereknemzés
például jelent?sen csökkenti (Estimating the Inbreeding Depression on Cognitive Behavior: A Population Based
Study of Child Cohort, plos.org, 2014. október 14.). Arab muszlimok körében általános szokás az unokatestvérek
közötti házasság (Parallel-Cousin (FBD) Marriage, Islamization and Arabization, jstor.org, 2000). Ennek révén az
elmúlt ezer évben szisztematikusan csökkentették az IQ-jukat. A vallásalapító Mohamed is az els? unokatestvérét,
Zajnab bint Dzsahst választotta egyik feleségének.
Teljesen logikus módon ha milliók özönlenek Afrikából és a muszlim országokból Európába, akkor ez a tény el?bbutóbb az átlagos IQ-szintre is negatív hatással lesz. Jelenleg az átlagos IQ-szint Britanniában, Németországban és
Franciaországban 100, 99 és 99 pont, ugyanakkor Britanniában egyre több a pakisztáni, Németországban a török,
Franciaországban pedig a marokkói, az ? átlagos IQ-szintjük pedig 84, 90 és 84 pont (World ranking of countries
by their average IQ, brainstat.com). Franciaországban alig egy évtized alatt drámai mérték?, négypontos IQcsökkenés történt, amely egyértelm?en „biológiai okokra”, vagyis az afroarab bevándorlásra vezethet? vissza
(A negative Flynn-effect in France, sciencedirect.com, 2015. május 5.). Ugyanezen okból Skandináviában az utóbbi
negyed évszázadban évenként 0,2 ponttal csökkent az IQ (Intelligensen sjunker i Skandinavien, fof.se, 2017.
december 27.). Ez még azonban csak a folyamat kezdete.
Az értelmi fogyatékosság (mentális retardáltság) egyfajta idegrendszeri fejl?dési rendellenesség, amelyet a
tanulási képesség és az adaptív m?ködés jelent?s csökkenése jellemez. Orvosi szempontból a 70-es IQ alatti
egyének (visszamaradottságuk mértéke szerint) enyhén, középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékosnak
számítanak. Elég egy pillantást vetni a világ IQ-térképére, és rögtön felt?nik, hogy a fekete afrikai népességek
többsége alig 70 körüli átlagos IQ-szinttel dicsekedhet. Ha tehát egy átlagosan 100-as IQ-jú európai n? egy
átlagosan 70-es IQ-jú afrikai férfival párosodik, akkor annak egy átlagosan 85-ös IQ-jú gyerek lesz az eredménye.
Íme, a megtestesült Kalergi-ideál. Nota bene a fantaszta gróf igencsak meglep?dne, ha megtudná, hogy a legújabb
genetikai vizsgálatok szerint a régi egyiptomiak közelebb álltak a régi és a mai európaiakhoz, mint a mai
egyiptomiakhoz (Ancient Egyptian mummy genomes suggest an increase of Sub-Saharan African ancestry in postRoman periods, nature.com, 2017. május 30.).
Az utóbbi b? egy évszázadban egyébként is 14 ponttal csökkent az európaiak átlagos intelligenciaszintje (Were the
Victorians cleverer than us? The decline in general intelligence…, sciencedirect.com, 2013. április 6.). Ez részben a
„feminista felszabadítás” következménye, ti. az emancipált, tanult és karrierista n?k kevesebb gyermeket vállalnak,
mint a hagyományos n?i szerepeket elfogadó kevésbé intelligens n?társaik.
További IQ-csökkent? tényez?k az intenzív tévézés, drogozás és alkoholizálás, vagyis az európai és északamerikai modern életmód sajátos civilizációs tartozékai, amelyeket nyíltan vagy burkoltan Hollywood, a showbiznisz és a f?sodrú média reklámoz f?leg a fiatalok körében, megspékelve a néger szuperh?ssel, aki a filmekben
heti rendszerességgel megmenti a világot – a maga átlagosan 70-es IQ-jával. De legalább a fehér férfiakat teljesen
életszer?en ábrázolják: nyálasnak, puhánynak és röhejesnek. A pederaszta és transzvesztita propaganda már
csak hab a tortán. Mindennek a lenyeletéséhez kétségtelenül célszer?bb a 85-ös IQ, mint a 100-as.
Intézményesített fehér etnomazochizmus beteges xenofil altruizmussal ötvözve, szexuális devianciák
népszer?sítése ad nauseam, narcisztikus, gyermektelen n?k, anarcho-nihilista fiatalság és színes b?r?ek tömeges
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importálásával végrehajtott népességcserés gyarmatosítás: ezek kombinációja alkotja a fehér Európa halotti
máglyáját. A tüzet pedig a trockisták IV. Internacionáléja csiholja hozzá.
Gazdag István - www.demokrata.hu
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