
Vaša odgovornost! 
  

Vsak posameznik med nami bi moral delovati in delovati tako, kot da 

je sam in kot da je blaginja prihodnjih generacij odvisna samo od 

njega.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Večja ko je grožnja, bolj obupen je 

položaj, slabše so možnosti ... zato je 

toliko bolj pomembno, da se vsak 

posameznik maksimalno potrudi.  

Čakanje na bolj "ugodne okoliščine" ali 

"dokler ne napoči čas" ni nikoli izbira.  

Morda je v smislu določenih taktičnih 

potez, ne pa v smislu odločanja med 

nekim smiselnim delovanjem in 

neukrepanjem. 

   Boj za rešitev naše rase bo dolg in 

težak.  Dolgoročno je ključnega pomena 

ohraniti našo moralo. 

   Posamezni tovariši, voditelji in 

organizacije bodo rasli in propadali.  

Toda boj se nadaljuje!   

   Soseske in mesta - morda celo regije in 
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celotne države (!) - so lahko izgubljene.  Toda boj se nadaljuje!   

   Do končne zmage lahko minejo leta, desetletja, življenja ali celo stoletja. 

   Med mojimi mentorji so bili tovariši, ki so se borili tudi po dveh svetovnih 

vojnah in katastrofi leta 1945!  

   Nihče od nas, pripadnikov povojne generacije, ni doživel niti približno toliko 

trpljenja in obupa!  

   Njihov zgled nam je v spodbudo in obvezo! 

   Naj ne bo pomote!  Veliko več ljudi - vključno z nekaterimi najboljšimi in 

najbolj predanimi tovariši - smo izgubili zaradi zloma morale kot pa zaradi 

"sovražne akcije".  Nihče ni imun na obup in izčrpanost, vendar lahko in moramo 

sprejeti ukrepe za boj proti temu! 

   Po eni strani mora vsak od nas svojo vlogo v tem boju jemati resno.  

   Po drugi strani pa nihče od nas ne sme precenjevati svojega pomena.  

   Kljub temu ima lahko že eno samo navidezno majhno dejanje upora daljnosežne 

posledice. Zgodovina je to vedno znova dokazala.  

   Nihče ne more predvideti prihodnosti.  Lahko pa posadimo čim več semen in 

upamo, da bo vsaj eno zraslo v mogočen hrast! 

  

Gerhard Lauck 



Fredova odisejada 
  

Deseti del 

Medicinski poskusi 

  
Medicinski poskusi se nanašajo na zdravje, srečo in produktivnost.   

  

Ne barva oči. 

  

Toda nekateri so nenavadni! 

  

"Metrični sistem staranja" ohranja mladost!   

  

Izumitelj tega sistema je tudi ugotovil, da je običajna razlaga rezultatov inteli-

genčnih testov napačna.  Nižji rezultat dejansko pomeni višjo inteligenco.  In ne 

obratno. 

  

V njegovem primeru je 29 let njegova "metrična starost" in njegov inteligenčni 

kvocient.  Oboje ostaja enako.  Iz leta v leto.  In desetletje za desetletjem.   

  

Dodatna prednost tega je, da si ga je enostavno zapomniti. 



  

Kdo bi lahko oporekal tej logiki? 

  

Ogromno zanimanja je tudi za seks starejših.   

  

Ženske običajno živijo dlje kot moški. 

  

Starejši moški imajo pogosto težave s spolno zmogljivostjo. 

  

Zato bi bil medicinski preboj na tem področju zelo koristen za človeštvo.   

  

In zelo donosno! 

  

Prostovoljcev za poskuse na ljudeh ne manjka.   

  

Vendar je postopek izbire zelo naporen. 

  

Star pregovor pravi: 

  

To je težko delo! 

Toda nekdo mora to storiti! 



 


