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Ваша відповідальність! 
  

Кожен з нас повинен діяти і працювати так, як він сам, і так, 

якби тільки від нього залежало благополуччя майбутніх 

поколінь.  
  

Йоганн Готліб Фіхте 

     
Чим більша загроза, чим відчайдушніша ситуація, тим гірші шанси... тим 

важливішими є максимальні зусилля кожної окремої людини.  Очікування 

більш "сприятливих обставин" або "доки не настане час" ніколи не є 

вибором.  Можливо, з точки зору конкретних тактичних ходів, але не з точки 

зору вибору між якоюсь осмисленою дією і бездіяльністю. 

   Боротьба за збереження нашої раси буде довгою і важкою.  Підтримка 

нашого морального духу має важливе значення в довгостроковій 

перспективі. 

   Окремі товариші, лідери, організації будуть підніматися і падати.  Але 

боротьба триває!   

   Можуть бути втрачені мікрорайони і міста - можливо, навіть регіони і цілі 

країни (!).  Але боротьба триває!   

   До остаточної перемоги можуть пройти роки, десятиліття, життя, навіть 

століття. 

   Моїми наставниками були товариші, які продовжували боротьбу навіть 

після ДВОХ світових воєн і катастрофи 1945 року!  

   Ніхто з нас, післявоєнного покоління, не пережив і близько такої кількості 

страждань і відчаю!  

   Їхній приклад нас надихає і зобов'язує! 
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   Не помиліться!  Ми втратили набагато більше людей - в тому числі 

найкращих і найвідданіших товаришів - через падіння бойового духу, ніж 

через "ворожі дії".  Ніхто не застрахований від відчаю і виснаження, але ми 

можемо і повинні вжити заходів для боротьби з цим! 

   З одного боку, кожен з нас повинен серйозно поставитися до своєї ролі в 

цій боротьбі.  

   З іншого боку, ніхто з нас не повинен переоцінювати власну значимість.  

   Тим не менш, навіть один, здавалося б, крихітний акт опору може мати 

далекосяжні наслідки. Історія неодноразово доводила це.  

   Ніхто не може передбачити майбутнє.  Але ми всі можемо посадити 

якомога більше насінин... і сподіватися, що хоча б одна з них виросте у 

могутній дуб! 

  

Герхард Лаук 
  
 
 

Одіссея Фреда 
  

Частина десята 

Медичні експерименти 

  
Медичні експерименти тут стосуються здоров'я, щастя та продуктивності.   

  

Не колір очей. 

  

Але деякі з них дивні! 

  

"Метрична система старіння" зберігає молодість!   
  

Винахідник цієї системи також виявив, що загальноприйнята інтерпретація 

результатів тестів інтелекту є хибною.  Нижчий бал насправді означає вищий 

інтелект.  А не навпаки. 

  

У його випадку 29 років - це і його "метричний вік", і показник інтелекту.  І 

те, і інше залишається незмінним.  Рік за роком.  І десятиліття за 

десятиліттям.   
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Це дає додаткову перевагу в тому, що вони легко запам'ятовуються. 

  

Хто може заперечити таку логіку? 

  

Також є величезний інтерес до сексу для людей похилого віку.   
  

Жінки, як правило, живуть довше, ніж чоловіки. 

  

Літні чоловіки часто мають труднощі з сексуальною активністю. 

  

Тому медичний прорив у цій сфері був би дуже корисним для людства.   

  

І надзвичайно прибутковий! 

  

Добровольців для експериментів над людьми не бракує.   

  

Але процес відбору дуже напружений. 

  

Є така стара приказка: 

  

Це важка робота! 

Але хтось же повинен це робити! 
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