
Jūsu atbildība! 
  

Katram cilvēkam no mums vajadzētu rīkoties un strādāt tā, it kā viņš 

būtu viens pats un it kā nākamo paaudžu labklājība būtu atkarīga 

tikai no viņa.  
  

Johans Gotlībs Fihte 

  

   Jo lielāki draudi, jo bezcerīgāka si-

tuācija, jo sliktākas izredzes... jo sva-

rīgākas ir katra indivīda maksimālās 

pūles.  Gaidīšana uz "labvēlīgākiem aps-

tākļiem" vai "kamēr pienāks laiks" ne-

kad nav izvēle.  Varbūt tā ir attiecībā uz 

konkrētiem taktiskajiem gājieniem, bet 

ne attiecībā uz izvēli starp kādu jēgpilnu 

rīcību un bezdarbību. 

   Cīņa par mūsu rases glābšanu būs ilga 

un grūta.  Ilgtermiņā ir svarīgi saglabāt 

mūsu morāli. 

   Atsevišķi biedri, līderi un organizācijas 

celsies un kritīs.  Bet cīņa turpinās!   

   Rajoni un pilsētas - varbūt pat reģioni 

un veselas valstis (!) - var tikt zaudēti.  

Bet cīņa turpinās!   
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   Līdz galīgajai uzvarai var paiet gadi, gadu desmiti, mūži un pat gadsimti. 

   Starp maniem mentoriem bija biedri, kuri turpināja cīņu pat pēc diviem pasaules 

kariem un 1945. gada katastrofas!  

   Neviens no mums, pēckara paaudzes pārstāvjiem, nav piedzīvojis ne tuvu tik 

daudz ciešanu un izmisuma!  

   Viņu piemērs ir gan iedrošinājums, gan pienākums! 

   Nekļūdieties!  Mēs esam zaudējuši daudz vairāk cilvēku - tostarp dažus no 

labākajiem un pašaizliedzīgākajiem biedriem - morāles sabrukuma dēļ nekā 

"ienaidnieka darbības" dēļ.  Neviens nav pasargāts no izmisuma un noguruma, 

taču mēs varam un mums ir jāveic pasākumi, lai to novērstu! 

   No vienas puses, katram no mums ir nopietni jāuztver sava loma šajā cīņā.  

   No otras puses, nevienam no mums nevajadzētu pārvērtēt savu nozīmi.  

   Tomēr pat vienam šķietami niecīgam pretošanās aktam var būt tālejošas sekas. 

Vēsture to ir pierādījusi vairākkārt.  

   Neviens nevar paredzēt nākotni.  Bet mēs visi varam iestādīt pēc iespējas vairāk 

sēklu... un cerēt, ka vismaz viena izaugs par varenu ozolu! 

  

Gerhards Lauks 



Freda odiseja 
  

Desmitā daļa 

Medicīniskie eksperimenti 

  
Medicīniskie eksperimenti ir saistīti ar veselību, laimi un produktivitāti.   

  

Ne acu krāsa. 

  

Bet daži no tiem ir dīvaini! 

  

"Metriskā novecošanās sistēma" saglabā cilvēku jaunību!   

  

Šīs sistēmas izgudrotājs arī atklāja, ka tradicionālā intelekta testu rezultātu inter-

pretācija ir nepareiza.  Zemāks rezultāts patiesībā nozīmē augstāku inteliģenci.  Ne 

otrādi. 

  

Viņa gadījumā 29 gadi ir gan viņa "metriskais vecums", gan intelekta rādītājs.  Abi 

paliek nemainīgi.  Gadu no gada.  Un desmit gadus pēc desmit gadiem.   

  

Papildu priekšrocība ir tā, ka to ir viegli atcerēties. 



  

Kurš varētu apstrīdēt šo loģiku? 

  

Liela interese ir arī par senioru seksu.   

  

Sievietes parasti dzīvo ilgāk nekā vīrieši. 

  

Gados vecākiem vīriešiem bieži ir grūtības ar seksuālo veiktspēju. 

  

Tāpēc medicīnisks izrāviens šajā jomā būtu ļoti noderīgs cilvēcei.   

  

Un ļoti ienesīgi! 

  

Eksperimentiem ar cilvēkiem brīvprātīgo netrūkst.   

  

Taču atlases process ir ļoti smags. 

  

Ir vecs teiciens: 

  

Tas ir grūts darbs! 

Bet kādam tas ir jādara! 



 


