
Teie vastutus! 
  

Iga üksikisik meie seast peaks tegutsema ja töötama nii, nagu oleks ta 

üksi ja nagu sõltuks tulevaste põlvkondade heaolu ainult temast.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Mida suurem on oht, mida meeleheit-

likum on olukord, mida halvemad on 

võimalused... seda olulisem on iga 

üksiku inimese maksimaalne jõupingu-

tus.  Ootamine "soodsamate asjaolude" 

või "kuni aeg on küps" ei ole kunagi va-

lik.  Võib-olla on see konkreetsete tak-

tikaliste käikude mõttes, kuid mitte 

mingi sisulise tegevuse ja tegevusetuse 

vahel otsustamise mõttes. 

   Võitlus meie rassi päästmiseks saab 

olema pikk ja raske.  Meie moraali säili-

tamine on pikas perspektiivis hädavaja-

lik. 

   Üksikud seltsimehed, juhid ja organi-

satsioonid tõusevad ja langevad.  Aga 

võitlus jätkub!   

   Naabruskonnad ja linnad - võib-olla 
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isegi piirkonnad ja terved riigid (!) - võivad kaduda.  Aga võitlus jätkub!   

   Enne lõpliku võidu saavutamist võivad mööduda aastad, aastakümned, 

elupäevad, isegi sajandid. 

   Minu mentorite hulka kuulusid seltsimehed, kes jätkasid võitlust isegi pärast 

KAHTE maailmasõda ja 1945. aasta katastroofi!  

   Keegi meist sõjajärgsest põlvkonnast ei ole kogenud ligilähedaseltki nii palju 

kannatusi ja meeleheidet!  

   Nende eeskuju annab meile nii julgustust kui ka kohustust! 

   Ärge eksige!  Me oleme kaotanud palju rohkem inimesi - sealhulgas mõned 

parimad ja kõige pühendunumad seltsimehed - moraalihäirete tõttu kui "vaenlase 

tegevuse" tõttu.  Keegi ei ole immuunne meeleheite ja kurnatuse vastu, kuid me 

saame ja peame astuma samme selle vastu võitlemiseks! 

   Ühelt poolt peab igaüks meist võtma oma rolli selles võitluses tõsiselt.  

   Teisest küljest ei tohiks keegi meist oma tähtsust ülehinnata.  

   Sellest hoolimata võib isegi üks näiliselt väike vastupanu olla kaugeleulatuvate 

tagajärgedega. Ajalugu on seda korduvalt näidanud.  

   Keegi ei suuda tulevikku ette näha.  Aga me kõik saame istutada nii palju 

seemneid kui võimalik... ja loodame, et vähemalt üks neist kasvab võimsaks 

tammeks! 

  

Gerhard Lauck 



Fredi Odüsseia 
  

Kümnes osa 

Meditsiinilised eksperimendid 

  
Meditsiinilised eksperimendid on seotud tervise, õnne ja tootlikkusega.   

  

Mitte silmade värvus. 

  

Aga mõned neist on veidrad! 

  

"Metriline vananemissüsteem" hoiab inimesi noorena!   

  

Selle süsteemi leiutaja avastas ka, et intelligentsuse testide tulemuste tavapärane 

tõlgendamine on vale.  Madalam tulemus tähendab tegelikult kõrgemat intelli-

gentsust.  Mitte vastupidi. 

  

Tema puhul on 29 aastat nii tema "metriline vanus" kui ka tema intelligentsuse 

skoor.  Mõlemad jäävad samaks.  Aasta-aastalt.  Ja aastakümme pärast aastaküm-

met.   

  



Selle lisaväärtuseks on see, et seda on lihtne meeles pidada. 

  

Kes võiks selle loogika vaidlustada? 

  

Samuti on suur huvi vanemate seksi vastu.   

  

Naised elavad tavaliselt kauem kui mehed. 

  

Vanematel meestel on sageli raskusi seksuaalse jõudlusega. 

  

Seetõttu oleks meditsiiniline läbimurre selles valdkonnas inimkonnale väga 

kasulik.   

  

Ja äärmiselt tulus! 

  

Vabatahtlikest inimkatsetes osalejatest ei ole puudust.   

  

Kuid valikuprotsess on väga pingeline. 

  

On üks vana ütlus: 

  

See on raske töö! 

Aga keegi peab seda tegema! 



 


