
Vaše odpovědnost! 
  

Každý z nás by měl jednat a pracovat tak, jako by byl sám a jako by 

blaho budoucích generací záviselo pouze na něm.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Čím větší je hrozba, čím zoufalejší je 

situace, čím horší jsou šance... tím 

důležitější je maximální úsilí každého 

jednotlivce.  Čekání na "příznivější okol-

nosti" nebo "až přijde čas" není nikdy 

volbou.  Možná ano z hlediska konkrét-

ních taktických kroků, ale ne z hlediska 

rozhodování mezi nějakou smysluplnou 

akcí a nečinností. 

   Boj o záchranu naší rasy bude dlouhý 

a obtížný.  Z dlouhodobého hlediska je 

nezbytné udržet si morálku. 

   Jednotliví soudruzi, vůdci a organizace 

budou stoupat a padat.  Ale boj pokraču-

je!   

   Mohou být ztraceny čtvrti a města - 

možná i regiony a celé země (!).  Ale boj 

pokračuje!   
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   Než dojde ke konečnému vítězství, mohou uplynout roky, desetiletí, životy, ba i 

staletí. 

   K mým učitelům patřili soudruzi, kteří pokračovali v boji i po DVOU světových 

válkách a katastrofě v roce 1945!  

   Nikdo z nás, příslušníků poválečné generace, nezažil ani zdaleka tolik utrpení a 

zoufalství!  

   Jejich příklad je pro nás povzbuzením i závazkem! 

   Nenechte se mýlit!  Mnohem více lidí - včetně těch nejlepších a nejoddanějších 

kamarádů - jsme ztratili kvůli selhání morálky než kvůli "nepřátelské akci".  Ni-

kdo není imunní vůči zoufalství a vyčerpání, ale můžeme a musíme podniknout 

kroky, abychom s tím bojovali! 

   Na jedné straně musí každý z nás brát svou roli v tomto boji vážně.  

   Na druhou stranu by nikdo z nás neměl přeceňovat svůj vlastní význam.  

   Nicméně i jeden zdánlivě nepatrný projev odporu může mít dalekosáhlé 

důsledky. Historie to ukazuje opakovaně.  

   Nikdo nemůže předvídat budoucnost.  Všichni však můžeme zasadit co nejvíce 

semínek... a doufat, že alespoň z jednoho vyroste mohutný dub! 

  

Gerhard Lauck 



Fredova odysea 
  

Desátá část 

Lékařské experimenty 

  
Lékařské experimenty se týkají zdraví, štěstí a produktivity.   

  

Ne barva očí. 

  

Ale některé z nich jsou bizarní! 

  

"Metrický systém stárnutí" udržuje lidi mladé!   

  

Vynálezce tohoto systému také zjistil, že tradiční interpretace výsledků inteli-

genčních testů je chybná.  Nižší skóre ve skutečnosti znamená vyšší inteligenci.  

Ne naopak. 

  

V jeho případě je 29 let jeho "metrickým věkem" a zároveň jeho inteligenčním 

skóre.  Obojí zůstává stejné.  Rok co rok.  A deset let po desetiletí.   

  

Další výhodou je snadná zapamatovatelnost. 



  

Kdo by mohl tuto logiku zpochybnit? 

  

Velký zájem je také o sex seniorů.   

  

Ženy žijí obvykle déle než muži. 

  

Starší muži mají často potíže se sexuální výkonností. 

  

Průlom v medicíně v této oblasti by proto byl pro lidstvo velmi přínosný.   

  

A nesmírně lukrativní! 

  

O dobrovolníky pro pokusy na lidech není nouze.   

  

Výběrové řízení je však velmi náročné. 

  

Jedno staré přísloví říká: 

  

Je to těžká práce! 

Ale někdo to udělat musí! 



 


