
Responsabilitatea ta! 
  

Fiecare individ dintre noi ar trebui să acționeze și să lucreze în felul 

său ca și cum ar fi singur și ca și cum bunăstarea generațiilor viitoare 

ar depinde numai de el.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Cu cât amenințarea este mai mare, cu 

cât situația este mai disperată, cu cât 

șansele sunt mai slabe... cu atât mai 

important este efortul maxim al fiecărui 

individ în parte.  Așteptarea unor 

"circumstanțe mai favorabile" sau "până 

la momentul potrivit" nu este niciodată o 

alegere.  Poate că este în ceea ce privește 

anumite mișcări tactice specifice, dar nu 

în ceea ce privește decizia între un fel de 

acțiune semnificativă și inacțiune. 

   Lupta pentru salvarea rasei noastre va 

fi una lungă și dificilă.  Menținerea 

moralului nostru este esențială pe termen 

lung. 

   Tovarășii individuali, liderii și 

organizațiile vor crește și vor cădea.  Dar 
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lupta continuă!   

   Vecinătăți și orașe - poate chiar regiuni și țări întregi (!) - pot fi pierdute.  Dar 

lupta continuă!   

   Anii, deceniile, viețile, chiar secolele pot trece până la obținerea victoriei finale. 

   Printre mentorii mei s-au numărat tovarăși care au continuat lupta chiar și după 

DOUĂ războaie mondiale și dezastrul din 1945!  

   Nici unul dintre noi, cei din generația postbelică, nu a cunoscut nici pe departe o 

asemenea cantitate de suferință și disperare!  

   Exemplul lor ne oferă atât încurajare, cât și obligații! 

   Nu vă înșelați!  Am pierdut mult mai mulți oameni - inclusiv unii dintre cei mai 

buni și mai dedicați camarazi - din cauza unei căderi de moral decât din cauza 

"acțiunilor inamicului".  Nimeni nu este imun la disperare și epuizare, dar putem și 

trebuie să luăm măsuri pentru a combate acest lucru! 

   Pe de o parte, fiecare dintre noi trebuie să-și ia în serios rolul în această luptă.  

   Pe de altă parte, niciunul dintre noi nu ar trebui să-și supraestimeze propria 

importanță.  

   Cu toate acestea, chiar și un singur act de rezistență aparent minuscul poate avea 

repercusiuni profunde. Istoria a demonstrat acest lucru de nenumărate ori.  

   Nimeni nu poate prevedea viitorul.  Dar cu toții putem planta cât mai multe 

semințe posibil... și sperăm ca măcar una să crească într-un stejar măreț! 

  

Gerhard Lauck 



Odiseea lui Fred 
  

Partea a zecea 

Experimente medicale 

  
Experimentele medicale de aici se referă la sănătate, fericire și productivitate.   

  

Nu culoarea ochilor. 

  

Dar unele dintre ele sunt bizare! 

  

"Sistemul de îmbătrânire metrică" menține oamenii tineri!   

  

Inventatorul acestui sistem a descoperit, de asemenea, că interpretarea 

convențională a rezultatelor testelor de inteligență este greșită.  Un scor mai mic 

înseamnă, de fapt, o inteligență mai mare.  Nu invers. 

  

În cazul său, 29 este atât "vârsta sa metrică", cât și scorul său de inteligență.  

Ambele rămân la fel.  An după an.  Și deceniu după deceniu.   

  

Acest lucru oferă avantajul suplimentar de a fi ușor de reținut. 



  

Cine ar putea contesta această logică? 

  

Există, de asemenea, un interes uriaș pentru sexul seniorilor.   

  

Femeile au tendința de a trăi mai mult decât bărbații. 

  

Bărbații în vârstă au adesea dificultăți în ceea ce privește performanța sexuală. 

  

Prin urmare, o descoperire medicală în acest domeniu ar fi foarte benefică pentru 

omenire.   

  

Și extrem de profitabile! 

  

Nu ducem lipsă de voluntari pentru experimente pe oameni.   

  

Dar procesul de selecție este foarte anevoios. 

  

Există o vorbă veche: 

  

Este o muncă grea! 

Dar cineva trebuie să o facă! 



 


