Dramatyczne konsekwencje
masowych, toksycznych
szczepień dla ludzkiego gatunku,
o których milczą media i politycy
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W naszych czasach choroby zakaźne
nie stanowią poważnego zagrożenia
dla życia i zdrowia ludzi.

Nasz gatunek, podobnie jak inne, nie
wyginął z braku szczepionek, lecz może
wyginąć wskutek masowego zatrucia
toksycznymi szczepieniami.
Epidemie autyzmu, chorób neurologicznych
i upośledzenia umysłowego, będące
skutkiem masowych toksycznych szczepień,
są dziś największym realnym zagrożeniem
dla naszej cywilizacji i gatunku.

Toksyczne szczepienia są głównym czynnikiem
odpowiedzialnym za systematyczny spadek
inteligencji w ludzkich populacjach, który nasilił
się w latach 1980-1990, kiedy wprowadzono
wiele nowych, groźnych szczepionek.
O tym milczą korporacyjne media i politycy
czerpiący zyski z reklam leków i szczepionek.

Stały spadek IQ ludzkości od 1950 r
Nowe szczepienia

Trend obserwowany prawie
we wszystkich krajach

Spadek inteligencji amerykańskich maturzystów

Systematyczny spadek umiejętności
czytania. Podobne spadki w
umiejętnościach pisania oraz
matematycznych maturzystów.

Spadek inteligencji oficerów marynarki wojennej
(1980-2014) – GCT test
„Ponad 40% dzisiejszych oficerów
marynarki wojennej byłoby
zdyskwalifikowanych w czasie II WS.”

Brytyjskie badanie pokoleniowe
• Wykazało znaczny regres inteligencji
uczniów.
• Dzisiejsi 12-latkowie są na poziomie
intelektualnym i rozwojowym 8-latków z
poprzedniego pokolenia (sprzed 30 lat).
Econ Hum Biol. 2009 Mar;7(1):18-27. doi: 10.1016/j.ehb.2009.01.009.

Requiem for nutrition as the cause of IQ gains: Raven's gains in
Britain 1938-2008.
Flynn JR1.

Konsekwencje populacyjnego spadku IQ
Spadek populacyjnego średniego IQ o 5, 10 punktów drastycznie zmniejsza %
osób wybitnie zdolnych, które są motorem rozwoju społeczeństw, a zwiększa %
osób upośledzonych, będących obciążeniem społecznym. Rozkład Gaussa.
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Spadek inteligencji młodych
generacji powoduje, że w krajach
rozwiniętych młodzi ludzie
(najbardziej wyszczepieni) są dziś
często gorzej wykształceni niż ich
rodzice, dzięki czemu osiągają niższy
status społeczny i zmniejsza się ich
społeczna mobilność w górę.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Proporcje mobilności w górę w grupach wiekowych
Procent osób w grupach wiekowych, które osiągnęły wyższy status edukacyjny
niż ich rodzice.
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Nagłówki z amerykańskich mediów
„U.S. Kids Keep Getting Dumber; Ranked 31st Of 35 Developed
Nations In Math, New Study Reveals” (Amerykańskie dzieci stają się coraz
głupsze. Plasują się na 31 z 35 rozwiniętych krajów w matematyce, Ujawnia
nowe badanie)
Tyler Durden , Dec 15, 2016 ; http://www.zerohedge.com/news/2016-12-14/education-pisa

„Higher Education Is Just Getting Dumber” (Wyższe wyksztalcenie staje
się coraz głupsze)
National Review, Peter Augustine Lawler November 19, 2015;
http://www.nationalreview.com/postmodern-conservative/427348/princeont-woodrowwilson-higher-education-decline-racism-political-correcntess
„Why Americans are

Getting Dumber and How to Fix It” (Dlaczego
Amerykanie staja się coraz głupsi i jak to poprawić) . Annie Holmquist ,
January 03, 2017; https://fee.org/articles/why-americans-are-being-dumbed-down-andhow-to-fix-it/

„Are American students getting dumber? „(Czy Amerykanie staja się
coraz głupsi?;
91% Say Yes , 9% Say No; http://www.debate.org/opinions/are-american-studentsgetting-dumber

„Amerykańskie Stowarzyszenie Państwowych Wyższych Szkół Wyższych i

Uniwersytetów informuje, że USA zajmują 2 miejsce wśród wszystkich krajów w %
osób w wieku 35-64 lat z wykształceniem wyższym, ale 19 miejsce w % osób w
wieku 25-34 lat z dyplomem szkoły średniej lub licencjackim , co oznacza, że po raz
pierwszy poziom wykształcenia młodych ludzi będzie niższy niż ich rodziców”.
Nowe badania systemów edukacyjnych przeprowadzone w największych krajach
wykazało, że 15-latki z USA zajmują 14 miejsce w świecie w umiejętnościach
czytania, 17 w przedmiotach naukowych i 25 (poniżej średniej) w dziedzinie
matematyki.
Zgodnie z krajową oceną postępów edukacyjnych w 2009 r., 68% dzieci w szkołach
publicznych w Stanach Zjednoczonych nie czyta sprawnie przed ukończeniem 3klasy.

W USA ledwie 50% studentów wyższych uczelni jest gotowych do czytania na
poziomie college'u.
Spośród 21 krajów uczestniczących w Trzecim Międzynarodowym Studium
Matematyki i Nauki, amerykańscy uczniowie szkół średnich byli lepsi tylko od
studentów 2 krajów - Cypru i Afryki Południowej ".

Dlaczego Amerykanie stają się coraz głupsi ?
Nowe dowody międzynarodowe
Richard Vedder
20 lutego 2015 r
Http://seethruedu.com/why-are-americans-getting-dumber-new-international-evidence/

• Amerykański Ośrodek Testowania Edukacyjnego (OECD) wydał nowy, niewiarygodnie
ostrzegający raport, wykazując, że dorośli Amerykanie, niezależnie od osiągnięć
edukacyjnych, są jako grupa mniej wykształceni językowo i matematycznie , i mniej
zdolni do rozwiązywania problemów niż ich odpowiednicy w całym
uprzemysłowionym świecie.
• Patrząc na 23 kohorty z różnych krajów, amerykańscy „millenialsi” zajęli ostatnie
miejsce w matematyce (wraz z Włochami i Hiszpanią) oraz w "rozwiązywaniu
problemów związanych z technologiami. Najmłodsi badani, w wieku od 16 do 24 lat,
zajęli ostatnie miejsce w matematyce (wraz z Włochami).
• Nawet "najlepsi i najzdolniejsi" Amerykanie wyglądali marnie. W matematyce, wynik
323 osiągniety przez Amerykanów w wieku od 16 do 34 lat, którzy znajdowali się w 10prercentylu najlepszych studentów z USA biorących test, był statystycznie znacząco
poniżej średniej OECD wynoszącej 334.
• Jeszcze gorsi są ci, którzy znajdują się w dolnym dziesiątym percentylu. Amerykańskie
wyniki w matematyce dla tej grupy wieku od 16 do 34 lat były najniższe na świecie nikt inny nawet nie był blisko.

Jeśli szybko nie zatrzymamy groźnego trendu głupienia
ludzkości - szczególnie dramatycznego w krajach
najwięcej szczepiących, takich jak USA - to w przeciągu
kilkudziesięciu lat cywilizacja zachodnia ulegnie
zapaści.

Upodobni się ona do innych wymarłych cywilizacji
ubiegłych tysiącleci.
I nie będzie to skutkiem kosmicznego kataklizmu , tylko
wynikiem niebywałej głupoty, ignorancji i pazerności
elit, które własne zyski przedkładają ponad dobro ogółu
i własnego gatunku.

