
Twoja odpowiedzialność! 
  

Każda jednostka wśród nas powinna działać i pracować na swój 

sposób, jakby była sama i jakby dobro przyszłych pokoleń spoczywało 

wyłącznie na niej.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Im większe zagrożenie, im bardziej 

rozpaczliwa sytuacja, im gorsze szanse... 

tym ważniejszy jest maksymalny 

wysiłek każdej jednostki.  Czekanie na 

bardziej "sprzyjające okoliczności" lub 

"aż nadejdzie czas" nigdy nie jest wy-

borem.  Być może jest nim w katego-

riach konkretnych posunięć taktycznych, 

ale nie w kategoriach decyzji pomiędzy 

jakimś sensownym działaniem a bez-

czynnością. 

   Walka o uratowanie naszej rasy będzie 

długa i trudna.  Utrzymanie naszego 

morale jest niezbędne w dłuższej 

perspektywie. 

   Poszczególni towarzysze, liderzy i 

organizacje będą powstawać i upadać.  
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Ale walka toczy się dalej!   

   Dzielnice i miasta - być może nawet regiony i całe kraje (!) - mogą zostać 

utracone.  Ale walka toczy się dalej!   

   Zanim dojdzie do ostatecznego zwycięstwa mogą minąć lata, dekady, całe życie, 

a nawet wieki. 

   Moimi mentorami byli towarzysze, którzy kontynuowali walkę nawet po 

DWÓCH wojnach światowych i katastrofie z 1945 roku!  

   Nikt z nas, z pokolenia powojennego, nie doświadczył nawet w przybliżeniu 

takiej ilości cierpień i rozpaczy!  

   Ich przykład stanowi dla nas zarówno zachętę, jak i zobowiązanie! 

   Nie popełnijcie błędu!  Straciliśmy znacznie więcej ludzi - w tym niektórych z 

najlepszych i najbardziej oddanych towarzyszy - z powodu załamania morale niż z 

powodu "działań wroga".  Nikt nie jest odporny na rozpacz i wyczerpanie, ale 

możemy i musimy podjąć kroki, by z tym walczyć! 

   Z jednej strony każdy z nas musi poważnie traktować swoją rolę w tej walce.  

   Z drugiej strony, nikt z nas nie powinien przeceniać swojego znaczenia.  

   Niemniej jednak, nawet jeden pozornie mały akt oporu może mieć daleko idące 

reperkusje. Historia pokazała to wielokrotnie.  

   Nikt nie może przewidzieć przyszłości.  Ale wszyscy możemy zasiać jak 

najwięcej nasion... i mieć nadzieję, że przynajmniej jedno wyrośnie na potężny 

dąb! 

  

Gerhard Lauck 



Odyseja Freda 
  

Część dziesiąta 

Eksperymenty medyczne 

  
Eksperymenty medyczne dotyczą tu zdrowia, szczęścia i produktywności.   

  

Nie kolor oczu. 

  

Ale niektóre z nich są dziwaczne! 

  

"Metryczny system starzenia" utrzymuje ludzi w młodości!   

  

Wynalazca tego systemu odkrył również, że konwencjonalna interpretacja 

wyników testów na inteligencję jest błędna.  Niższy wynik w rzeczywistości 

oznacza wyższą inteligencję.  Nie na odwrót. 

  

W jego przypadku 29 lat to zarówno jego "wiek metrykalny", jak i wynik 

inteligencji.  Oba pozostają takie same.  Rok po roku.  I dekada po dekadzie.   

  

Daje to dodatkową korzyść w postaci łatwości zapamiętania. 



  

Kto mógłby podważyć tę logikę? 

  

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się również seks seniorów.   

  

Kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni. 

  

Starsi mężczyźni często mają problemy ze sprawnością seksualną. 

  

Dlatego przełom w medycynie w tej dziedzinie byłby bardzo korzystny dla 

ludzkości.   

  

I do tego niezwykle lukratywny! 

  

Ochotników do eksperymentów na ludziach nie brakuje.   

  

Ale proces selekcji jest bardzo mozolny. 

  

Jest takie stare powiedzenie: 

  

To ciężka praca! 

Ale ktoś musi to zrobić! 



 


