
Vaša zodpovednosť! 
  

Každý jednotlivec z nás by mal konať a pracovať tak, akoby bol sám a 

akoby blaho budúcich generácií záviselo len od neho.  
  

Johann Gottlieb Fichte 

  

   Čím väčšia je hrozba, čím zúfalejšia je 

situácia, čím horšie sú šance... tým 

dôležitejšie je maximálne úsilie každého 

jednotlivca.  Čakanie na "priaznivejšie 

okolnosti" alebo "kým príde čas" nikdy 

nie je voľbou.  Možno je z hľadiska kon-

krétnych taktických krokov, ale nie z 

hľadiska rozhodovania sa medzi neja-

kým zmysluplným konaním a nečin-

nosťou. 

   Boj o záchranu našej rasy bude dlhý a 

ťažký.  Z dlhodobého hľadiska je 

nevyhnutné udržať si morálku. 

   Jednotliví súdruhovia, vodcovia a or-

ganizácie budú stúpať a padať.  Ale boj 

pokračuje!   

   Môžu sa stratiť štvrte a mestá - možno 

dokonca regióny a celé krajiny (!).  Ale 
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boj pokračuje!   

   Kým sa dosiahne konečné víťazstvo, môžu uplynúť roky, desaťročia, životy, ba 

dokonca storočia. 

   Medzi mojimi mentormi boli aj kamaráti, ktorí pokračovali v boji aj po DVOCH 

svetových vojnách a katastrofe v roku 1945!  

   Nikto z nás z povojnovej generácie nezažil ani zďaleka toľko utrpenia a zúfalst-

va!  

   Ich príklad je pre nás povzbudením i záväzkom! 

   Nemýľte sa!  Omnoho viac ľudí - vrátane najlepších a najoddanejších kamarátov 

- sme stratili v dôsledku zlyhania morálky než v dôsledku "nepriateľskej akcie".  

Nikto nie je imúnny voči zúfalstvu a vyčerpaniu, ale môžeme a musíme prijať 

opatrenia na boj proti tomu! 

   Na jednej strane musí každý z nás brať svoju úlohu v tomto boji vážne.  

   Na druhej strane by nikto z nás nemal preceňovať svoj vlastný význam.  

   Napriek tomu môže mať aj jeden zdanlivo malý prejav odporu ďalekosiahle 

následky. História to už neraz ukázala.  

   Nikto nemôže predvídať budúcnosť.  Ale všetci môžeme zasadiť čo najviac se-

mienok... a dúfať, že aspoň z jedného vyrastie mohutný dub! 

  

Gerhard Lauck 



Fredova odysea 
  

Desiata časť 

Lekárske experimenty 

  
Lekárske experimenty sa týkajú zdravia, šťastia a produktivity.   

  

Nie farba očí. 

  

Ale niektoré z nich sú bizarné! 

  

"Metrický systém starnutia" udržiava ľudí mladých!   

  

Vynálezca tohto systému tiež zistil, že bežná interpretácia výsledkov 

inteligenčných testov je nesprávna.  Nižšie skóre v skutočnosti znamená vyššiu 

inteligenciu.  Nie naopak. 

  

V jeho prípade je 29 rokov jeho "metrický vek" aj jeho inteligenčné skóre.  Oboje 

zostáva rovnaké.  Rok čo rok.  A desaťročie po desaťročí.   

  

Ďalšou výhodou je, že sa ľahko zapamätá. 



  

Kto by mohol spochybniť túto logiku? 

  

Obrovský záujem je aj o sex seniorov.   

  

Ženy majú tendenciu žiť dlhšie ako muži. 

  

Starší muži majú často problémy so sexuálnou výkonnosťou. 

  

Preto by bol prelom v medicíne v tejto oblasti pre ľudstvo veľmi prospešný.   

  

A mimoriadne lukratívne! 

  

O dobrovoľníkov na pokusy na ľuďoch nie je núdza.   

  

Výberové konanie je však veľmi náročné. 

  

Staré príslovie hovorí: 

  

Je to ťažká práca! 

Ale niekto to musí urobiť! 



 


