
Вашата отговорност! 
  

Всеки един от нас трябва да действа и да работи по своя начин, 

сякаш е сам и сякаш благосъстоянието на бъдещите поколения 

зависи единствено от него.  
  

Йохан Готлиб Фихте 

  

   Колкото по-голяма е заплахата, 

колкото по-отчаяна е ситуацията, 

колкото по-лоши са шансовете... 

толкова по-важно е всеки отделен 

човек да положи максимални усилия.  

Изчакването на по-"благоприятни 

обстоятелства" или "докато настъпи 

моментът" никога не е избор.  Може 

би е от гледна точка на конкретни 

тактически ходове, но не и от гледна 

точка на вземането на решение между 

някакво смислено действие и 

бездействие. 

   Борбата за спасяване на нашата раса 

ще бъде дълга и трудна.  

Поддържането на нашия морал е от 

съществено значение в дългосрочен 
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план. 

   Отделни другари, лидери и организации ще се издигат и падат.  Но борбата 

продължава!   

   Възможно е да бъдат изгубени квартали и градове, а може би дори региони 

и цели държави (!).  Но борбата продължава!   

   Може да минат години, десетилетия, животи, дори векове, преди да бъде 

постигната окончателна победа. 

   Сред моите наставници бяха другари, които продължиха борбата дори след 

ДВЕ световни войни и катастрофата от 1945 г.!  

   Никой от нас, представителите на следвоенното поколение, не е преживял 

почти толкова страдания и отчаяние!  

   Техният пример ни дава както насърчение, така и задължение! 

   Не се заблуждавайте!  Загубили сме много повече хора - включително 

някои от най-добрите и най-предани другари - заради срив на морала, 

отколкото заради "вражески действия".  Никой не е имунизиран срещу 

отчаянието и изтощението, но ние можем и трябва да предприемем мерки за 

борба с това! 

   От една страна, всеки от нас трябва да приеме сериозно ролята си в тази 

борба.  

   От друга страна, никой от нас не бива да надценява собствената си 

значимост.  

   Въпреки това дори един на пръв поглед дребен акт на съпротива може да 

има далечни последици. Историята го е показвала многократно.  

   Никой не може да предвиди бъдещето.  Но всички ние можем да посадим 

колкото се може повече семена... и да се надяваме, че поне едно от тях ще се 

превърне в мощен дъб! 

  

Герхард Лаук 



Одисеята на Фред 
  

Десета част 

Медицински експерименти 

  
Медицинските експерименти тук са свързани със здравето, щастието и 

производителността.   

  

Не цвета на очите. 

  

Но някои от тях са странни! 

  

"Метричната система за стареене" поддържа младостта на 

хората!   

  

Изобретателят на тази система също така открива, че традиционното 

тълкуване на резултатите от тестовете за интелигентност е погрешно.  По-

ниският резултат всъщност означава по-висока интелигентност.  А не 

обратното. 

  

В неговия случай 29 години са едновременно неговата "метрична възраст" и 



неговата интелигентност.  И двете остават същите.  Година след година.  И 

десетилетие след десетилетие.   

  

Допълнително предимство е, че се запомня лесно. 

  

Кой би могъл да оспори тази логика? 

  

Огромен интерес има и към секса за възрастни.   

  

Жените са склонни да живеят по-дълго от мъжете. 

  

По-възрастните мъже често имат затруднения със сексуалното представяне. 

  

Ето защо един медицински пробив в тази област би бил много полезен за 

човечеството.   

  

И изключително доходоносно! 

  

Доброволци за експерименти с хора не липсват.   

  

Но процесът на подбор е много труден. 

  

Има една стара поговорка: 

  

Това е трудна работа! 

Но някой трябва да го направи! 



 


