
Ditt ansvar! 
  

Var och en av oss bör agera och arbeta på sitt sätt som om han vore 

ensam, och som om kommande generationers välbefinnande enbart 

vilade på honom.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Ju större hotet är, ju mer desperat 

situationen är, ju sämre oddsen är... desto 

viktigare är det att varje enskild individ 

gör en maximal insats.  Att vänta på mer 

"gynnsamma omständigheter" eller "tills 

tiden är mogen" är aldrig ett val.  Kanske 

är det det när det gäller specifika taktiska 

drag, men inte när det gäller att besluta 

mellan någon form av meningsfull 

handling och passivitet. 

   Kampen för att rädda vår ras kommer 

att bli lång och svår.  Det är viktigt att 

upprätthålla vår moral i det långa loppet. 

   Enskilda kamrater, ledare och 

organisationer kommer att växa och 

falla.  Men kampen fortsätter!   

   Stadsdelar och städer - kanske till och 
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med regioner och hela länder (!) - kan gå förlorade.  Men kampen fortsätter!   

   År, decennier, livstider och till och med århundraden kan gå innan den slutgiltiga 

segern är vunnen. 

   Bland mina mentorer fanns kamrater som fortsatte kampen även efter två 

världskrig och katastrofen 1945!  

   Ingen av oss i efterkrigsgenerationen har upplevt i närheten av så mycket lidande 

och förtvivlan!  

   Deras exempel ger oss både uppmuntran och skyldighet! 

   Gör inga misstag!  Vi har förlorat betydligt fler människor - däribland några av 

de bästa och mest hängivna kamraterna - på grund av en nedbrytning av moralen 

än på grund av "fientlig handling".  Ingen är immun mot förtvivlan och 

utmattning, men vi kan och måste vidta åtgärder för att bekämpa detta! 

   Å ena sidan måste var och en av oss ta sin roll i denna kamp på allvar.  

   Å andra sidan bör ingen av oss överskatta sin egen betydelse.  

   Men även en till synes liten motståndshandling kan få långtgående 

konsekvenser. Historien har visat detta gång på gång.  

   Ingen kan förutse framtiden.  Men vi kan alla plantera så många frön som 

möjligt... och hoppas att åtminstone ett av dem växer till en mäktig ek! 

  

Gerhard Lauck 



Freds odyssé 
  

Del tio 

Medicinska experiment 

  
De medicinska experimenten här handlar om hälsa, lycka och produktivitet.   

  

Inte ögonfärg. 

  

Men vissa av dem är bisarra! 

  

Det "metriska åldrande systemet" håller människor unga!   

  

Uppfinnaren av detta system upptäckte också att den konventionella tolkningen av 

resultat från intelligenstest är felaktig.  Lägre poäng betyder faktiskt högre 

intelligens.  Inte tvärtom. 

  

I hans fall är 29 både hans "metriska ålder" och hans intelligenspoäng.  Båda 

förblir oförändrade.  År efter år.  Och årtionde efter årtionde.   

  

Detta har dessutom den fördelen att det är lätt att komma ihåg. 



  

Vem skulle kunna ifrågasätta denna logik? 

  

Det finns också ett stort intresse för seniorsex.   

  

Kvinnor lever oftast längre än män. 

  

Äldre män har ofta problem med den sexuella prestandan. 

  

Därför skulle ett medicinskt genombrott på detta område vara till stor nytta för 

mänskligheten.   

  

Och extremt lukrativt! 

  

Det råder ingen brist på frivilliga för experiment med människor.   

  

Men urvalsprocessen är mycket svår. 

  

Det finns ett gammalt ordspråk: 

  

Det är ett hårt jobb! 

Men någon måste göra det! 



 


