
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 



Freds odyssé 
  

Tiendedel 

Medicinske eksperimenter 

  
De medicinske eksperimenter her vedrører sundhed, lykke og produktivitet.   

  

Ikke øjenfarve. 

  

Men nogle af dem er bizarre! 

  

Det "metriske aldringssystem" holder folk unge!   

  

Opfinderen af dette system opdagede også, at den konventionelle fortolkning af 

intelligensprøveresultater er forkert.  En lavere score betyder faktisk højere 

intelligens.  Ikke omvendt. 

  

I hans tilfælde er 29 både hans "metriske alder" og hans intelligensscore.  Begge 

forbliver de samme.  År efter år.  Og årti efter årti.   

  

Dette har den ekstra fordel, at det er let at huske. 



  

Hvem kan bestride denne logik? 

  

Der er også stor interesse for sex for seniorer.   

  

Kvinder har en tendens til at leve længere end mænd. 

  

Ældre mænd har ofte problemer med den seksuelle præstation. 

  

Derfor ville et medicinsk gennembrud på dette område være til stor gavn for 

menneskeheden.   

  

Og yderst lukrativt! 

  

Der er ingen mangel på frivillige til menneskeforsøg.   

  

Men udvælgelsesprocessen er meget krævende. 

  

Der er et gammelt ordsprog: 

  

Det er et hårdt arbejde! 

Men nogen skal jo gøre det! 



 


