
Sinun vastuullasi! 
  

Jokaisen yksilön keskuudessamme pitäisi toimia ja työskennellä omal-

la tavallaan ikään kuin hän olisi yksin ja ikään kuin tulevien 

sukupolvien hyvinvointi olisi yksinomaan hänen varassaan.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Mitä suurempi uhka, mitä epätoi-

voisempi tilanne, mitä huonommat mah-

dollisuudet... sitä tärkeämpää on, että 

jokainen yksilö tekee kaikkensa.  

"Suotuisampien olosuhteiden" odotta-

minen tai "kunnes aika on kypsä" ei ole 

koskaan vaihtoehto.  Ehkä se on tiettyjen 

taktisten siirtojen kannalta, mutta ei 

jonkinlaisen mielekkään toiminnan ja 

toimimattomuuden välillä päättämisen 

kannalta. 

   Taistelu rotumme pelastamiseksi tulee 

olemaan pitkä ja vaikea.  Moraalin 

ylläpitäminen on tärkeää pitkällä ai-

kavälillä. 

   Yksittäiset toverit, johtajat ja organ-

isaatiot nousevat ja laskevat.  Mutta 
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taistelu jatkuu!   

   Naapurustoja ja kaupunkeja - ehkä jopa alueita ja kokonaisia maita (!) - voidaan 

menettää.  Mutta taistelu jatkuu!   

   Vuosia, vuosikymmeniä, eliniän tai jopa vuosisatoja voi kulua ennen kuin 

lopullinen voitto saavutetaan. 

   Mentoreihini kuuluivat toverit, jotka jatkoivat taistelua jopa KAHDEN maail-

mansodan ja vuoden 1945 katastrofin jälkeen!  

   Kukaan meistä sodanjälkeisestä sukupolvesta ei ole kokenut läheskään niin 

paljon kärsimystä ja epätoivoa!  

   Heidän esimerkkinsä antaa meille sekä rohkaisua että velvollisuutta! 

   Älkää erehtykö!  Olemme menettäneet paljon enemmän ihmisiä - mukaan lukien 

joitakin parhaita ja omistautuneimpia tovereita - moraalin romahtamisen vuoksi 

kuin "vihollisen toiminnan" vuoksi.  Kukaan ei ole immuuni epätoivolle ja uupu-

mukselle, mutta voimme ja meidän on ryhdyttävä toimiin sen torjumiseksi! 

   Toisaalta jokaisen meistä on suhtauduttava vakavasti omaan rooliinsa tässä 

taistelussa.  

   Toisaalta kenenkään meistä ei pitäisi yliarvioida omaa merkitystään.  

   Kuitenkin jo yhdellä näennäisen pienelläkin vastarinnan teolla voi olla kau-

askantoisia vaikutuksia. Historia on osoittanut tämän kerta toisensa jälkeen.  

   Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta.  Mutta me kaikki voimme istuttaa mah-

dollisimman monta siementä... ja toivoa, että ainakin yhdestä kasvaa mahtava tam-

mi! 

  

Gerhard Lauck 



Fredin Odysseia 
  

Kymmenes osa 

Lääketieteelliset kokeet 

  
Lääketieteelliset kokeet liittyvät terveyteen, onnellisuuteen ja tuottavuuteen.   

  

Ei silmien väri. 

  

Mutta jotkut niistä ovat outoja! 

  

"Metrinen ikääntymisjärjestelmä" pitää ihmiset nuorina!   

  

Tämän järjestelmän keksijä havaitsi myös, että älykkyystestien tulosten 

perinteinen tulkinta on väärä.  Alhaisempi pistemäärä tarkoittaa itse asiassa 

korkeampaa älykkyyttä.  Ei päinvastoin. 

  

Hänen tapauksessaan 29 on sekä hänen "metrinen ikänsä" että hänen 

älykkyysosamääränsä.  Molemmat pysyvät samana.  Vuosi toisensa jälkeen.  Ja 

vuosikymmenestä toiseen.   

  



Tämän lisäetuna on, että se on helppo muistaa. 

  

Kuka voisi kiistää tämän logiikan? 

  

Myös senioriseksistä ollaan erittäin kiinnostuneita.   

  

Naiset elävät yleensä pidempään kuin miehet. 

  

Iäkkäillä miehillä on usein vaikeuksia seksuaalisen suorituskyvyn kanssa. 

  

Siksi lääketieteellinen läpimurto tällä alalla olisi erittäin hyödyllinen 

ihmiskunnalle.   

  

Ja erittäin tuottoisa! 

  

Vapaaehtoisista ihmisillä tehtäviin kokeisiin ei ole pulaa.   

  

Valintaprosessi on kuitenkin hyvin raskas. 

  

On olemassa vanha sanonta: 

  

Se on kova työ! 

Mutta jonkun on tehtävä se! 



 


