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Antiage Jannick B. Pedersen Hent PDF Drømmen om evigt liv har fulgt mennesket siden tidernes morgen, og
nu kan teknologi og handling bringe os et stort skridt nærmere drømmens realisering. Vi lever nemlig længere
og længere med flere og flere raske og aktive år. Alene de sidste 100 år er gennemsnitslevealderen øget med
tre måneder hvert år. Samtidig oplever vi en teknologisk acceleration med nye videnskabelige landvindinger.
Hvis du i dag ændrer din indstilling til aldring og bruger kræfter på din sundhed, vil du derfor kunne påvirke
din livslængde. Der er nemlig en udvikling i gang, som betyder, at fremtidens teknologier, hvis du er rimelig

sund og rask om 30 år, sandsynligvis vil kunne forære dig rigtig mange ekstra sunde leveår.

I ANTIAGE tegnes et billede af en fremtid, som snart er indenfor rækkevidde, hvor et væsentligt længere liv
vil blive normen. Hvor aldring vil kunne behandles på linje med andre sygdomme. For overraskende nok er
aldring ingen naturlov. Dø vil vi forsat, men aldring som mellemstadie mellem liv og død vil fylde mindre, og

snart vil vi kunne springe det helt over og sige: Vi mennesker fødes og vi dør.
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