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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Härnäst tar jag upp en del olika myter och ger i samband härmed länkar till
olika sidor där man bland annat kan testa sin egen IQ.

Vad mäter IQ?

En sak som man måste ha klart för sig är att IQ mäter i stort sett en och endast
en sak - förmågan att lösa problem. Hög IQ medför ej vishet ej heller medför
det en skapande förmåga dock mäter det något för samhället väsentligt.

Vi börjar med att besöka sidan iq-tester.se där man kan göra ett test och för en
summa pengar får ett exakt besked (inga pengar - ett approximativt besked)1 .
Klicka på menyalternativet Statistik och gotta dig åt Sveriges höga placering -
men STOPP! Vilka kan tänka sig att besöka en sådan sida? Fundera på det!

Offi ciellt ligger Sverige under 100 och Pisa-resultaten indikerar ännu lägre.
Sidans styrka är att den verkar vara aktuell (vet dock ej).

Judarnas IQ
Notera speciellt den israeliska ockupationsmaktens placering med 89 poäng.
Men judarna skall vara så begåvade - med ett snitt över 110. Det går inte ihop.

1Betala inget ty det finns test som är gratis till exempel Mensas
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http://www.iq-tester.se/
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Judarnas IQ VAD MÄTER IQ?

I förra numret angavs deras värde till 95 (Nationella IQ-värden) och Sveriges
till 99.

Något är mycket, mycket fel här och man måste djupdyka i historien för att reda
ut det hela. Här ger jag en kort förklaring utan någon som helst argumentation.
Den får vänta till senare.

Judarna delar, huvudsakligen, upp sig i två grupper: Sepharder och ashkenazi
varav den senare innehåller ca 95 % av alla judar. Denna senare grupp härstam-
mar från Khazarien och inte Palestina och de har gift in sig i den vita rasen
genom att, via pengars makt, alltid finna gemål som står ett pinnhål högre än
deras kvinnor - så kallat selektivt urval. Denna teknik är välkänd inom all avel.
Nu är det inte riktigt så enkelt men jag stannar för tillfället här.

Tänk nu så här: Vad är medelvärdet mellan en man och en kvinna? Vad är det
som blandats? Vad som blandats är de två individernas DNA! Aha - men då
har också individernas IQ blandats. Så om mannens IQ var 110 och kvinnans
90 så blir avkommans 100.

Judarnas IQ: USA

Det torde inte vara så välbekant men i USA testas alla studenter - judar likväl
som andra. USA har SAT och ACT test (studera gärna andra länkar) och kom
nu inte med högskoleprovet. Det är mer eller mindre ett skämt idag.

På friasidor.is ställer man följande fråga: Har judar 13 gånger större chans att
komma in på välrenomerade universitet i USA? På grund av testen ovan kan
den besvaras med

"Ja, eftersom ca: 22000 studenter varje år tävlar om stipendier i
något som heter NMS. Där för man också statistik på hur olika
etniciteter presterar på dessa tester."

Vad är så häpnadsväckande med detta. Jo som jag skriver ovan så utmärker
sig inte judar som speciellt begåvade på offi ciella test på nätet.

Tyvärr kräver det tillgång till dator och att man kan läsa denna text på nätet.
Kort sammanfattat så är judarna som grupp i USA inte speciellt begåvade -
snarare tvärtom. Artikeln rekomenderas i sin helhet - den ställer frågor.
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https://en.wikipedia.org/wiki/SAT
https://en.wikipedia.org/wiki/ACT_(test)
http://friasidor.is/det-judiska-overtagandet-av-amerikanska-universitet/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Merit_Scholarship_Program


Judarnas IQ VAD MÄTER IQ?

Judarnas IQ: Nobelpris

En annan myt är att antalet nobelpris som judarna erhållit är ett bevis på
deras överlägsenhet. Om man vet vilka som får föreslå kandidater till detta
pris kan man bättre bedöma detta påstående. Inte vem som helst får föreslå
kandidater till nobelpris utan det är förbehållet några få. På nobelmuseum.se
kan man läsa

"I september skickar varje kommitté ut hundratals brev till olika
personer och institutioner världen över och ber om förslag på vilka
som förtjänar ett Nobelpris. De som har rätt att nominera är bland
annat professorer och experter inom olika ämnen. Alla som tidigare
fått Nobelpris har också rätt att komma med förslag på pristagare."

Där står det: institutioner, professorer och tidigare pristagare.

Institutioner är lätta att köpa med forskningspengar. Återstår att skaffa sig
professorer och nobelpristagare. De senare fick man via kopieringsmaskinen
Albert2 Einstein3 som promotades av den judiska pressen - kabbalisterna.
Mängder av professorer skaffade man sig sedan via ett eget universitet i USA -
efter andra världskriget - för att på så sätt fylla USAs universitet med judiska
lärare.

En annan person att utmärka sig för vetenskaplig oärlighet var Jonas Salk -
beskrivs felaktigt som poliovaccinets skapare. Han tog dock förarbetet från en
herre vid namn Albert Sabine och några till. Tveksam till att utnämna Salk
till en ren kopieringsmaskin, som Einstein, däremot som vetenskapligt oärlig då
han aldrig nämner de andra forskarna. Se även länken Polio and Nobel Prizes
läs speciellt kommentaren av Walter Kyle.

Här skall i ärlighetens namn erkännas att jag i viss mening också är en kopier-
ingsmaskin - men jag hänvisar till källor. Är därmed inte oärlig och ej heller
är jag jude. Min haplogrupp är I - den nordiska rasen - mer om haplogrupper
och raser senare.

Hur står det egentligen till med judarnas nobelpris? Eftersom ni redan förstår
vartåt det lutar ger jag er här professor Jan Biros (Kanada, Drexel univer-
sity, tidigare Karolinska Institutet Stockholm) undersökning som länk: Judisk
skevhet. Det finns en rolig bok att köpa av Biro som heter The Jewish Good
men ni kan också erhålla den som pdf genom att klicka på länken. Skynda er
ty nätets kontrollanter håller på att sudda allt intressant.

2Artikel 1
3Artikel 2
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http://twinparadox.net/
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http://janbiro.info/files/The_Jewish_God_book_2ND_draft_1-68_pages_Aug-28-2011_WEB1.pdf


KVINNORS IQ

Därmed avslutar jag med att konstatera att judarna utgör en religiös sekt som
håller intensivt samman. Mer om religiösa sekter senare

Kvinnors IQ

I den utredning som Richard Lynn och Paul Irwing publicerade 2004 fann de
att skillnaden i medel-IQ mellan män och kvinnor är 5 poäng samt att deras
standardavvikelse var lika. Detta förklarar varför i varje meritokrati det är fler
män, i ledande och vetenskapliga positioner, än kvinnor. Det finns helt enkelt
fler begåvade män än begåvade kvinnor.

De av er som betvivlar denna naturens lag uppmanas att plocka fram 10 kvinnor
som skapat saker som betytt mycket för mänskligheten. Välj från hela världen
och alla tider. I gengäld skall jag här ge 10 svenska män som gjort det:

Linné, Nobel, Polhem, Rausing, de Laval, Lans, Zennström, Erics-
son, Celsius, von Platen, Wenström.

Det blev visst 11. På Tekniska museet finner man ytterligare ett flertal svenska
män och några kvinnor. Det är knappast mitt fel att det är så - jag ger bara
fakta och det är upp till er att dra slutsatser.

De kvinnor man angett är skaparna av Polkagrisen, Sportkök, Lovikavantar
medmera. Dessa produkter anses ha varit mänskligheten till stor glädje - Gud
hjälpe oss. Förvisso finns där även Torrmjölk, Salazopyrin och Gynocularet
som varit många till glädje.

Att ta upp de första i den politiska korrekthetens namn är faktiskt en oförskämd-
het mot kvinnorna. Senare kommer jag diskutera kvinnans och mannens
olika roller i livet och samhället.

Det IQ-test som användes av Lynn och Irwing var av typen Ravens Progressiva
Matristest som är oberoende av utbildning. Mer kan du läsa på sidan IQ
Comparison Site och då speciellt avsnittet Sex Differences. Läs gärna igenom
alla avsnitten ty de är mycket lärorika. Normalkurvorna över mannens och
kvinnans IQ ser ni nedan. Av figuren framgår skillnaden på 5 poäng (nämns
även i uppsatsen) och den lika standardavvikelsen (nämns ej direkt i uppsatsen
utan endast via figuren).

Vi skall nu beräkna proportionerna män och kvinnor som ligger över 130
(smarta) och under 70 (korkade) och multiplicerar dessa sedan med 2 500 000
(den etniskt svenska befolkningen består av ca 5 miljoner). Då översätts pro-
portionerna i antal och vi får tabellen:
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IQ - BRUN TILL SVART HUD

X Y
70 83 441 37 825
130 37 825 83 441

Den tolkas som att antalet kvinnor (X) med en lägre IQ än 70 blir 83 441 och de
med en större IQ än 130 är 37 825. För män (Y) gäller det omvända. Om man
betraktar figuren inser man att denna skevhet består för varje valt IQ-värde.

Regeringen väljer att, till regeringskansliet, anställa 60% kvinnor och 40% män.
Sic!

Därmed har jag negerat myten att det finns fler manliga idioter än kvinnliga.
Det har även bekräftats att Sveriges ledning antingen består av idioter eller
onda människor med en annan agenda än svenskarnas väl. De är en del av
Satans synagoga.

IQ - brun till svart hud

I nummer 3-2017 gavs kartor över hudfärg och genomsnittlig IQ världen över.
Här skall jag kort sammanfatta artikeln Morality and Abstract Thinking av
Gedaliah Braun (GB), lärare i filosofi, 1976-1988, Sydafrika. Totalt 30 års
erfarenhet av undervisning i Afrika.
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http://www.regeringen.se/regeringskansliet/regeringskansliets-anstallda/
http://www.syntes.be/attack/pdf/3-2017.pdf
https://www.amren.com/ar/2009/02/


IQ - BRUN TILL SVART HUD

Redan på de första raderna noterar GB att det tog denne många år att förstå
afrikanernas oförmåga till abstrakt tänkande. Något som moral och empati
och mycket annat kräver. GBs första aha-upplevelse var i en diskussion med
Nigerianska studenter. Diskussionen gällde hur man uttrycker att en kokosnöt
finns halvägs upp i trädet. Svaret blev att man inte kan säga så det finns inget
halvvägs. Antingen är kokosnöten i trädet eller så är den det inte.

Nästa aha-upplevelse blev i en diskussion där GB använde ett engelskt lexikon
och två kenyanska kvinnor blev förvånade. Engelska var ju GBs modersmål.
Det visade sig att Kikuyu, deras språk, är ett så ordfattigt språk att alla har
det i huvudet.

Dylikt medför att afrikaner inte förmår uttrycka abstrakta tankar - de har helt
enkelt inte ord för dem. Ett exempel är att ett löfte aldrig är ett bindande
löfte utan betyder "jag skall försöka".

För att förstå vilka begränsningar detta medför citerar GB en artikel från
den sydafrikanska pressen, under rubriken "Matematik och underhåll" (min
översättning):

“[Xhosa] är ett språk där polygon och plan har samma definition
. . . där begrepp som triangel, fyrhörning, femhörning, sexhörning
defineras med endast ett ord. (“Finding New Languages for Maths
and Science,”Star [Johannesburg], July 24, 2002, p. 8.)".

När det gäller det andra stora spåket Zulu ges ordet banga för "motivera". Slår
man upp banga ges det betydelsen:

“1. Make, cause, produce something unpleasant . . . to cause trouble
. . . 2. Contend over a claim . . . fight over inheritance . . . 3. Make
for, aim at, journey towards . . .”

Men frågar man en afrikan vad banga betyder får man som svar: stora ögon.
De har ingen aning. Ordet är påhittat - sannolikt av en akademiker utan
förankring i verkligheten.

I enlighet med folklig visdom är svarta "barn i en vuxens kropp" och forskning
visar att så är fallet. Medelafrikanen har en vit 11-årings IQ (har inte kollat
detta - min anm) men en vuxens kroppstyrka. Det är vid denna ålder som
vita barn börjar ta till sig abstrakt moral och ej längre skriker och bråkar för
att driva igenom sin vilja. De lär sig helt enkelt att hantera konflikten mellan
personliga (jag) behov och andras (de) behov.
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IQ - BRUN TILL SVART HUD

Sex "Enligt en treårig studie [i Johannesburg] ansåg mer än hälften av de
intervjuade ungdomarna - både män och kvinnor - att tvångssex med någon du
känner inte utgör sexuellt våld ... Det avslappnade sättet på vilket Sydafrikan-
ska tonåringar diskuterar tvångsförhållanden och oskyddad sex är förbluffande."

Våld Under apartheidtiden användes svarta aktivister4 för att döda förrädare
och fiender med "halsbandsmetoden". Ett gammalt däck sattes runt offrets
nacke, fylldes med bensin, och - men det är bäst att låta ett ögonvittne beskriva
vad som händer sedan:

"Det bensinfyllda däcket trycks ner över axlarna och en tändare är placerad
inom räckhåll... Fingrarna är brutna, nålar skjuts upp i näsan och offret
torteras tills det själv antänder bensinen."

Avslutning Svarta i USA har en medel-IQ (85) som överstiger medel-IQ i
afrika (70) med 15 poäng. Ändå visar amerikanska svarta många av de egen-
skaper som är så slående bland afrikaner: låg matematisk förmåga, minskad
förmåga till abstrakta resonemang, höga brottsfrekvenser, kort tidshorisont,
elakhet, skräp etc. Om jag bara levt bland amerikanska svarta och inte bland
afrikaner hade jag antagligen aldrig nått de slutsatser jag nått. Det mer ex-
trema beteendet bland afrikaner gör det lättare att uppfatta samma tendenser
bland amerikanska svarta.

Gedaliah Braun genom

Mikael Möller

4ANC - min kommentar
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