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Jake 0:10 
Mange tak, fordi du tog dig tid til at være sammen med mig på podcasten i 
dag. Sætter pris på, at du kom til showet, først opdagede, at du fra dig 
skrev et stykke kaldet anti-aging state of the art på mindre forkert. Com 
populært websted for folk, der er interesseret i at være rationelle og har 
tendens til at være en slags optimistisk teknologisk skråtstillet, effektiv 
altruismetype af læserskare. Ville elske at starte, ved du selvfølgelig, jeg 
vil grave i aldring selv. Og du ved, måske dække noget af din baggrund, 
hvordan du også kom ind i det. Men vi vil meget gerne starte med bare at få 
en slags oversigt, slags Allah, din artikel om dine tanker om aldring, som 
mange mennesker, du kender, måske ikke er opmærksomme på eller bare ikke 
rigtig har haft det passende krog for at få dem fascineret af og ville elske 
at, du ved, din artikel er super interessant, og hvordan man kan pege folk 
der, bestemt efter episoden, men en voiceover synes jeg også kan være super 
hjælpsom. Så ville elske at slags starte der. 
 
Jack Harley 1:16 
Ret, godt, tak for at have mig, Jake. Så jeg opsummerer bare det, jeg talte 
om i denne artikel, som, som du sagde, er anti-aldring, du kan slå det op. Så 
grundlæggende er aldring et af de største problemer på jorden i den forstand, 
at ni ud af 10 mennesker i udviklede lande, syv ud af 10 mennesker i verden 
dør af aldring. Så det er elefanten i rummet. Det er blevet beskrevet af 
nogle neurovidenskabere, der er aldrende forskere, da sundhedsvæsenets 
klimaforandring, du ved, det er dette enorme problem, der desværre endnu ikke 
helt har fanget offentlighedens fantasi. Og som et resultat, hvis du spørger 
folk på gaden, skal vi helbrede aldring? Kan vi helbrede aldring? De fleste 
mennesker vil have det godt, først og fremmest afviser de den videnskabelige 
gennemførlighed af at være i stand til at helbrede aldring og tror, at det er 
science fiction. Men mange mennesker synes heller ikke engang, at vi skal 
helbrede aldring. De siger, at det vil føre til overbefolkning, det vil føre 
til dødelige diktatorer, det vil føre til distributionsretlige spørgsmål. Og 
så er der alle disse slags svar, vi har. Og denne frygt har vi for faktisk at 
bremse eller endog udrydde aldringsprocessen. Så med det i tankerne vil jeg 
bare tale lidt om Okay, hvad der ældes, hvordan kan vi løse det er et anti 
aging et ægte videnskabeligt felt. Så aldring dræber 100.000 mennesker om 
dagen, og den måde, de dør på, kan variere, nogle af dem vil dø af kræft, 
nogle af dem vil dø af hjertesygdomme, diabetes, Alzheimers sygdom. Men alle 
disse, disse aldringssygdomme, der er ansvarlige for disse aldersrelaterede 
dødsfald, er alle drevet af de samme underliggende biologiske processer, som 
vi kalder aldringens kendetegn. Så disse er dybest set du kan tænke på dem 
som former for skader. En god analogi, som Aubrey de Gray, som jeg tidligere 
vidste havde på podcasten, gav for denne idé om akkumulering af skader, er en 
bils. Hvis du ikke servicerer en bil, akkumulerer den skade over tid. Og til 
sidst bliver skaden så gennemgribende, at bilen går i stykker. Selvom den 
menneskelige krop er mange størrelsesordener mere kompliceret, er den i mange 
henseender analog med en bil i den forstand, at vi består af billioner af 
celler. Og bare i kraft af at være i live, i det normale slid og slid i det 
normale liv, akkumulerer vi skader, og at skaden i sidste ende ikke dræber 
os, denne proces er den proces, vi kalder aldring. Nu tænker mange mennesker 
ikke på aldring i den slags hardcore biologiske termer. Men hvis vi tænker på 
biologisk aldring, som adskiller sig fra kronologisk aldring, er det i det 
væsentlige det, vi taler om. Vi taler om denne proces, hvor du tager en sund 
20-årig, og du lader dem bare leve i 60 år, og de bliver en 80-årige, der 
typisk har flere comorbiditeter, hvilket betyder, at de har flere 
aldersrelaterede former for tilbagegang . Så dette fald sker ikke uden grund, 
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det sker på grund af disse former for skader. Så hvis nogen har rynker eller 
gråt hår, eller hvis de har diabetes på grund af deres aldring, ved du, de 
fleste af disse aldersrelaterede fænotypiske eller med andre ord ændringer 
eller kropsfysiologiske ændringer er biproduktet af cellulære former for 
skader der akkumuleres og uden at komme for meget ind i ukrudtet, inkluderer 
disse ting som ændringer i dit stofskifte. Så især, dereguleret 
næringsstofregistrering, telomerafslidning, så de fleste af lytterne kan være 
opmærksomme på, at du ved, dine telomerer trækker sig sammen, eller den du 
kender, telomerer hætterne, undskyld, at telomerer, som er de kapselformede 
kromosomer, de trækker sig sammen med alderen som er telomer slid, men også 
du har, du har ting som mitokondrie dysfunktion, så de tidligere huse i 
cellen de afviser. Du har flere zombieceller i din krop. Dette er cellulær 
aldring, som vi vil tale lidt om senere. Så i det væsentlige driver disse 
former for skader aldringssygdommene. Så i min neurovidenskabelige baggrund 
så vi på sygdomme som Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, og en nøglefaktor 
i disse sygdomme er kendetegnene ved aldrende ting som cellulær ældning, 
denne ophobning af zombieceller, der opstår bare ved at være i live, det 
resulterer i betændelse, der skader nervesystemet, for at sige det enkelt, og 
dette resulterer i den slags neurodegeneration forbundet med aldring med 
normal aldring. Nu, alt dette, hvad jeg beskriver, som vi kalder biologisk 
aldring, adskiller sig fra kronologisk aldring, hvilket er processen med blot 
at være i live. Og jeg tænker i folks sind, mange mennesker. De mener, at 
kronologisk aldring og biologisk aldring er den samme ting. Men faktisk er de 
forskellige, de er uafhængige. Og en måde at tænke på dette er for folk, der 
er biologisk ked af det, for folk, der er kronologisk 50 år gamle, kan have 
forskellige biologiske aldre, nogen, der træner, spiser godt, sover godt 
osv., Selvom de er kronologisk 50 år gamle , kan have en biologisk alder på 
40 år, fordi de er unge for deres alder, og de kan endda se unge ud efter 
deres alder. En anden person, der måske ryger, spiser meget fastfood, ikke 
træner, sover ikke særlig godt, kan have en biologisk alder på f.eks. 60 år, 
hvilket betyder, at deres aldring accelereres. Så kronologisk aldring og 
biologisk aldring er ikke den samme ting. Og det, vi i sidste ende forsøger 
at gøre med anti-aldring, er ikke at forhindre folk i at eksistere 
kronologisk, men forhindre dem i at akkumulere biologisk skade. Med andre ord 
at forsinke aldringsprocessen, den biologiske aldringsproces. For at give dig 
det hvide spejlperspektiv på, hvordan dette ser ud, betyder det, at vi med 
anti-aldringsteknologier i fremtiden vil have en verden, hvor hvert eneste 
menneske på jorden, de udvikler sig indtil en alder af sige, 20 eller 30 år 
gamle, og så holder de op med at ældes. En anden måde at udtrykke det på er, 
at de ikke akkumulerer skader over tid. Så selvom de er kronologisk 80 årige, 
vil de stadig se ud som en 20-årige. Og det kan virke meget science fiction. 
Men faktisk har vi allerede vist i musemodeller, at vi kan gøre dette i lille 
grad, vi kan tage en mus, der svarer til i menneskelige år, f.eks. 70 år. Og 
hvis vi giver dem stoffer til at dræbe dette, i det væsentlige celler, der 
kaldes syntetiske stoffer, kan vi få disse mus til at ligne en handling som 
og og udføre fysisk som om de er en siger 40 år eller 50 år gammel , i, du 
ved, i menneskelige termer. Så vi ved, at denne aldringsproces kan formes. 
Med andre ord kan skaden, der akkumuleres over tid, ændres. Og så virkelig, 
målet med anti aldring er at finde terapier, der kan holde os unge, holde os 
ungdommelige og holde os sunde. Jeg tror mange af os, når vi tænker på 
sundhed, forsømmer vi det faktum, at aldring er en så vigtig del af 
sundheden. Hvis du er et helbredscitat, der ikke er citat, sund 80 år gammel, 
bliver du aldrig så sund som en sund 20-årig. Hvorfor er det fordi din krop 
har akkumuleret skade over tid. Og så selvom du er i top 99. percentilen for 
en otte år gammel med hensyn til dit helbred, er du stadig meget mindre sund 
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end den 50. percentil 20 år gammel. Og det er fordi du har akkumuleret en 
masse skader. Og medmindre vi bruger anti-aging-terapier til at reparere den 
skade, så selvom du er sund for din aldersgruppe, er du ikke så sund 
objektivt, medmindre vi reparerer det, ved du, du vil ikke nå din maksimale 
tilstand af fysisk sundhed og fitness. Så bare for at røre ved et andet 
punkt, tror jeg, at mange mennesker tror, at det faktum, at vi forsøger at 
helbrede kræft, og at vi forsøger at helbrede Alzheimers osv., Betyder, at 
aldring i sidste ende bare vil løse sig selv. Men det er ikke helt sandt. 
Fordi forsøg på at helbrede kræft er som hvidt at bruge bilanalogien er som 
at vente, indtil en bil går helt i stykker. Du vedligeholder aldrig bilen, du 
venter bare, indtil den går helt i stykker. Og så prøver du at reparere bilen 
versus anti-aldring, som dybest set opretholder omkostningerne systematisk, 
du ved, hvert par måneder, så bilen altid eller altid er i næsten perfekt 
stand og altid fungerer effektivt med menneskekroppen. Vi er en uheldig art 
som homosapiens, idet vi ikke udviser ubetydelig ældning. Ubetydelig 
senescence er et fænomen, som nogle arter som skildpadder, vandige og disse, 
ved du, nogle arter udviser, og den nøgne muldrotte, som er et pattedyr som 
os, hvorved de ikke ældes, hvilket betyder, at deres biologiske risiko for 
sygdom ikke ændre sig med tiden. Som mennesker har vi en eksponentielt 
stigende dødelighedskurve. Dette kaldes Gompertz-lov, du kan slå dette op på 
Wikipedia. Og dybest set betyder det, at hver chance efter en alder af 
omkring 30, hvert otte år, fordobles din chance for at dø, hvorfor fordobles 
det? Det fordobles, fordi den skade, du akkumulerer i forbindelse med 
aldring, disponerer dig for aldringssygdomme. Hvis du nu er 90 år gammel, vil 
du sandsynligvis dø temmelig snart, du kan dø af diabetes, du kan dø af 
hjertesygdomme, du kan dø af kræft. Men den fælles, den laveste fællesnævner 
er, at du er ældet, hvilket betyder, at du har akkumuleret aldersceller, du 
har, du fortæller mig som en kort, du ved, alle disse underliggende 
biologiske kendetegn har disponeret dig til at dø. Hvad er egentlig det halm, 
der brækkede kamelens ryg, og som ender med at dræbe dig, der kan ændre sig. 
Og det er derfor, hvis du ser på statistiske data, kan du få den forkerte 
idé. Du tror måske, åh, kræft dræber så mange mennesker. Men du kan muligvis 
ikke se det, selvom og dette er et virkelig afgørende punkt, som jeg ønsker, 
at dine lyttere skal forstå, er, at selvom vi helbredte hver eneste form for 
kræft på Jorden, med et med, du ved, med et klik i morgen , der kun ville 
have en sund menneskelig levetid i gennemsnit to år. Og det er fordi kræft er 
en aldersrelateret sygdom, sådan at hvis du ikke dør af kræft, dør du af en 
anden aldersrelateret sygdom, så folk, der ville være døde af kræft på grund 
af aldring, sandsynligvis nu vil dø af noget andet, sådan som hjertesygdomme, 
såsom diabetes osv. Så virkelig, formålet med anti aging er at løse 
grundårsagen til alle disse sygdomme. Ikke kun er dette en mere gennemførlig 
strategi for radikal livsforlængelse for at leve forbi, du ved, 100 150 200 
år gammel, men det er sandsynligvis også en af de bedste strategier, vi har 
til forebyggelse af kræft, for at forhindre alle disse aldersrelaterede 
sygdomme. Sandheden er, at hvis du ser på dataene, ved du, at antallet af 
kræft og Alzheimers og diabetes, og hjertesygdomme er meget lav, indtil en 
alder af omkring 40. Og derefter efter 40 begynder det bare at stige rampe 
op, så retten til 80 år for disse aldersrelaterede sygdomme eller bruge 
diabetes, som et eksempel, er 1000 gange højere, ved 85 år sammenlignet med 
35 år, går den 1000 gange op. Og det er ikke tilfældigt, det er fordi kroppen 
har akkumuleret denne skade, som er kendetegnene ved aldring, de ni former 
for cellulær rust, hvis man skal tage den bilanalogi, der i sidste ende 
disponerer os for disse forhold. Så virkelig med anti aldring holder vi bilen 
i funktion, vi holder den godt vedligeholdt, så vi ikke får kræft, så vi ikke 
får hjertesygdomme, eller i det mindste får vi disse sygdomme med den samme 
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frekvens som vi ville have en, der er 20 år gammel, eller 20. Tænk på sidste 
gang du hørte om en 20-årig, der havde Alzheimers sygdom, ekstremt sjælden. 
Faktisk er de, ved du, jeg ved ikke engang, om jeg har hørt om en sådan sag. 
Og det er fordi det tager tid for skaden at akkumulere for den neurologiske 
skade forbundet med Alzheimers at akkumulere, du ved, det tager tid, og det 
tager disse, du kender, denne betændelse, alle disse kendetegn for at for at 
skaden virkelig skal udvikle sig til et sådant niveau, at du begynder at se 
symptomer. Nu, den anden ting, jeg vil bemærke, er, at du ved, alt dette er 
langsigtede processer, du tror måske, at nogen bare får kræft, og du ved, det 
er en tragedie. Det er en tragedie, men det er ikke et øjeblikkeligt fænomen. 
Det er produktet af en lang periode med akkumulering af denne skade. Og der 
er nogle gode artikler offentliggjort i verdens førende videnskabelige 
tidsskrift, der kaldes natur, hvor de forklarer de ændringer, der er 
forbundet med disse kendetegn ved aldring, som jeg har henvist til, der 
viser, hvordan makromiljøet i kroppen, du ved , ændringer sådan, at det er 
gunstigt for tumourigenese, som er dannelsen af en kræft tumor. Så vi kan se, 
om vi ser på neurodegeneration, hvis vi ser på kræft, hvis vi ser på nogen af 
disse individuelle sygdomme, kan vi se, at der er en meget klar sammenhæng 
mellem disse underliggende biologiske fænomener, som vi kalder aldringens 
kendetegn. Og det er også en rigtig god videnskabelig artikel. Det er det 
mest citerede videnskabelige papir inden for aldringsområdet. Jeg tror, det 
har 7000 eller flere citater. Du kan Google det, kendetegnene ved aldring. 
Der er en klar sammenhæng mellem disse kendetegn og alle aldringssygdomme, 
som er de ting, der dræber de fleste mennesker på jorden i dag. Så det er den 
grundlæggende form for forudsætning. Forudsætningen for anti-aldring er, at 
vi akkumulerer denne skade i vores krop, og vi bruger en teknisk tilgang til 
den slags reparation af den skade. Og den måde, hvorpå dette adskiller sig 
fra den nuværende medicin, er den aktuelle medicin, der faktisk tillader, at 
al den skade akkumuleres i en sådan grad, at folk begynder at have alvorlige 
symptomer, ved du, hvad enten de har kliniske symptomer på Alzheimers, eller 
de, du ved, de har kræft eller snart. Og så prøver vi at gribe ind. Det 
kaldes geriatrisk medicin, eller, du ved, vi prøver at behandle 
aldringssygdomme. Men det er, det er ret tydeligvis ikke den bedste tilgang, 
hvis vi tænker på ting fra bilanalogien. Og hvis vi bare tænker på det gamle 
ordsprog, det vil sige, du ved, klemme det i knoppen, eller forebyggelse er 
bedre end en kur, ved du, vi skal prøve at målrette tingene. Grunden til 
årsagen til kræft, og neurodegeneration og hjertesygdomme er grundlæggende 
aldring. Nu er der andre faktorer, der kan spille en rolle. For eksempel, 
hvis du har meget hovedtraume, så for mig er jeg meget interesseret i blandet 
kampsport sandsynligvis ikke den bedste, hvis jeg skulle, ved du, tage det 
til et højere niveau og konkurrere, sandsynligvis ikke det bedste ved 
Alzheimers sygdom, for hvis du tager mange slag i hovedet, hvis du laver 
boksning eller anden kampsport eller anden sammenhængssport, ved du, at du 
akkumulerer skader i en hurtigere hastighed. Det er en anden måde at sige, at 
du ældes hurtigere. Og faktisk ved du, mange adfærd, som vi påtager os, såsom 
at ryge, eller spise en dårlig diæt osv. En måde at formulere dem i dit sind 
og forstå dem er, at du fremskynder aldringsprocessen, du øger den hastighed, 
hvormed skader akkumuleres i din krop, og derfor har rygere højere 
kræftfrekvenser osv. Men pointen er det faktisk, at unge rygere ikke har en 
særlig høj kræftfrekvens. Så antallet af ikke-rygere i 80'erne er som 
hundreder af gange højere end kræftfrekvensen hos rygere, der er i 20'erne. 
Og igen, det er fordi det tager tid for al den skade at akkumulere til et 
sådant niveau, hvor folk begynder at få kræft og disse aldringssygdomme. Så 
ældning er virkelig den grundlæggende årsag til så mange af de 
folkesundhedsudfordringer, vi har i dag. Det er ikke kun ansvarlig for at 



POD OF JAKE 
#44 – JACK HARLEY 
AI-GENERERET TRANSKRIPT (DANSK) 

 

 5 

føre de fleste dødsfald over hele verden, men det er også ansvarlig for enorm 
lidelse. Hvis du tænker på det faktum, at de fleste mennesker lever i dag, og 
bestemt i den vestlige verden, men selv på steder som Afrika, hvor de to 
største dødsårsager, et slagtilfælde, og jeg tror på hjerte-kar-sygdomme, som 
begge er aldersrelaterede sygdomme ved du, de fleste mennesker dør af 
alderdom, hvilket typisk involverer 10 til 15 år af denne langsomme, 
smertefulde tilbagegang. Ved du, hvis du dør af f.eks. En naturkatastrofe 
eller noget, er det en tragedie, men det er hurtigt, men med aldring er det 
en langsom, smertefuld død. Og alligevel er det standard, at 70% af dødsfald 
verden over er dette langsomme, smertefulde tilbagegang, du ved, du mister 
dine evner, du mister din, du ved, din evne til at være smertefri, du ved, du 
har smerter , og så videre. Og, og dette er bare standard. Og så anti-
aldring, selvom du ikke synes, at vi skal løse døden, synes jeg det er ret 
nemt at gøre en sag gældende, at det er godt at løse aldring, bare fra en 
lidelse og som et utilitaristisk hedonisk utilitaristisk perspektiv, i 
betragtning af hvor meget lidelse over hele verden Faktisk er det faktisk 30% 
af alle tabte levetidsjusterede leveår, hvis vi vil kvantificere det, hvilket 
er den største enkeltkilde til delikatesser verden over, der kan henføres til 
aldring. Så det næste spørgsmål er, ja, hvilke beviser har vi for, at denne 
Damage Repair-tilgang faktisk er mulig? Hvis nogen havde fortalt mig ligesom 
for 10 år siden, at vi forsøger at løse aldring, ville de fleste mennesker og 
endda forskere inden for området sandsynligvis have grinet af dem. Og du ved, 
jeg ville sandsynligvis heller ikke have taget dem alvorligt. Men den gode 
nyhed er, at der i de sidste fem eller ti år er kommet en masse overbevisende 
beviser for, at aldring faktisk kan formes. Med andre ord er det plastik. Det 
er fleksibelt, det kan ændres. Og denne gamle slags dogme, som jeg tror, 
mange mennesker holder i deres hjerter, at aldring er netop denne uundgåelige 
proces. Dette dette, ved du, dette fatalistiske syn, som vi har, som vi kan 
røre ved senere, hvilket er den aldrende trance, ved du, det er ikke sandt. 
Og så kan vi gøre ting for at ændre aldring på et simpelt niveau, vi kan 
træne og spise godt og sove godt. Men på et mere avanceret niveau kan vi 
faktisk begynde at bruge terapier. Så analytics, mTOR-hæmmere, du ved, i 
fremtiden, du ved, parabiose eller blodplasma slags overførsel eller 
grundlæggende filtrering af visse faktorer i vores blod, der er forbundet med 
accelereret aldring, og også ting som cellulær omprogrammering, hvilket er 
hvad David Sinclair, Harvard-videnskabsmanden, der skrev en fantastisk bog, 
der kaldes levetid, hvorfor vi bliver ældre, og hvorfor vi ikke behøver det i 
2019. Det han taler om, det er denne idé at omprogrammere dine epigenome-
omprogrammeringsceller ved at bruge disse Yamanaka-faktorer til grundlæggende 
drej uret tilbage. Undskyld mig. Dr ur og for at vende celler tilbage til en 
mere ungdommelig tilstand, hvor de kan differentiere sig til væv i en yngre 
form og dybest set regenerere dine organer. Så der er meget at se frem til i 
anti-aldringsrummet. Jeg tror, at de vigtigste ting for lyttere og for 
enhver, der er interesseret i aldring og anti-aldring at forstå, er nummer 
et, aldring er potentielt et af de største problemer i verden. Jeg mener, 
fortæl mig noget andet, der dræber 70% af mennesker over hele verden. Det er 
et løst problem. Nummer to, vi har en anstændig forståelse af aldring, hvor 
terapier og terapeutiske tilgange begynder at virke. Og vi ser, at vi i mange 
musemodeller kan udvide. Jeg tror, Laura Deming, som jeg ved, du er bekendt 
med Jake, har en side på hendes hjemmeside, faktisk ønsker at have samlet 
hele den videnskabelige litteratur om forskellige metoder til forlængelse af 
musens levetid , og der er godt over, tror jeg, 150, eller deromkring. Så vi 
ved, at der er mange forskellige måder at forlænge levetiden på 
modelorganismer. Men vi har også data på mennesker nu som f.eks. 2019. 
hvorved vi rent faktisk kan vende den epigenetiske alder for individer ved 
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hjælp af forskellige terapier, for eksempel ved hjælp af en injektion i 
thymus, hvad der kaldes thymisk foryngelse, hvor du giver væksthormon og 
Metformin , og thta, denne form for medicin af medicin til at forynge thymus. 
Og i dette papir af Greg Fay vendte de faktisk epigenetisk alder med 2,5 år 
efter et års behandling. Så selvom du ved, er epigenetisk alder kun en 
biomarkør for aldring, og den fortæller ikke hele historien, det er et meget 
lovende tegn på, at som et bevis på princip, at aldring hos mennesker, ikke 
kun i musflasker, men også i mennesker er formbare. Og selvom vi måske ikke 
er i stand til at forlænge levetiden hos mennesker med 1.000%, som vi kan 
gøre med ormen, se elegance ved at ændre et par gener. Det er lovende, at 
mellem alle de nye tilgange, der opstår, som jeg nævnte, cellulær 
omprogrammering, strømvira, celleanalyse og torian, ambition og mange andre 
tilgange til tymisk foryngelse, er det meget muligt, at inden for levetiden 
for de fleste mennesker, der lever i dag, vi vil helt sikkert begynde at se 
starten på levetidsrevolutionen og fremkomsten af anti-aging-industrien, ikke 
den anti-aging-industri, der findes i dag, hvilket er grundlæggende en sham-
industri på $ 60 milliarder dollars baseret på kosmetisk program, kosmetiske 
produkter, der ikke ændrer faktisk de underliggende kendetegn ved aldring, 
men en ægte anti-aldringsindustri med terapier, der kan tages for at supplere 
kosten og supplere de eksisterende strategier, som folk foretager, såsom 
motion og sove godt, og så videre for at forlænge levetiden ud over de, de 
grænser, der er fastsat af naturen. Ved du, hvis vi virkelig tænker over det, 
hvem vil dø af aldring, aldring stinker, vil vi ikke dø af aldring. Men 
desværre uden anti-aldringsteknologi har vi ikke et valg. Og vi har bestemt 
ikke et valg om at forblive ungdommelige og fysisk i stand til at løbe, ved 
du, maratonløb i vores hundreder, ikke? Som det ikke er muligt, medmindre vi 
har teknologier, der kan holde os ungdommelige og holde os unge. Og så som et 
overblik på højt niveau er det i det væsentlige problemet. Og bare en kort 
introduktion til anti aging. 
 
Jake 23:40 
Tak, jack. Det er en fremragende introduktion og et overblik. Og jeg 
værdsætter dig, du starter os derude. Og nu kan vi forhåbentlig grave i nogle 
spørgsmål om nogle af disse begreber, du har introduceret, og måske noget, 
som du endnu ikke har behandlet. En ting, som jeg tror kan være et 
interessant sted at starte, er, at jeg havde Balaji Srinivasan på podcasten 
tidligere, og han rejste dette koncept, som mange af hans lyttere var 
interesserede i, hvilket var, at det faktisk oprindeligt var et Larry Page-
koncept, hvilket er at 10 handlinger undertiden kan være at foretrække frem 
for 10% og faktisk lettere end 10%. Og jeg tror, at strategien og den 
tekniske tilgang til at angribe aldring direkte og den skade, der akkumuleres 
over en persons levetid, versus den slags eksisterende tilgange inden for 
gerontologi og geriatri er en slags repræsentativ for det. Lad os gå efter 10 
x versus 10%. Du nævnte, at hvis vi f.eks. Skulle løse kræft, kunne vi spare 
to år på den globale gennemsnitlige levetid, vi måske øger den globale 
gennemsnitlige forventede levetid med blot et par år. Fordi de ville dø af 
hjertesygdomme eller Alzheimers eller en anden aldringsrelateret sygdom. Mens 
vi kan, ved du, selv kun med 10%, at finde ud af en måde at bremse aldring 
på, kan det være otte år. Og hvis vi kan gøre det med 20%, er det måske 16 
år. Og dette er naturligvis grov matematik. Men hvis vi kan få lille succes 
med en 10 x type mål, så begynder du at se, hvordan vi ikke kun kan begynde 
at udvide den sunde menneskers sundhedspan og levetid, men vi kan også 
potentielt købe os tid til at finde ud af yderligere teknologier til forlæng 
levetiden og sundhedsspændingen yderligere, og den slags når til det, som 
Aubrey de Gray talte om med dig, lang levetid, når langvarig flugthastighed, 
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som vi også kan tale om. Men bare for at starte, kan du tale om forskellen 
mellem denne teknik, som du ved, skadefokuseret tilgang i forhold til 
eksisterende felter inden for gerontologi og geriatri? 
 
Jack Harley 26:00 
Ja, fantastisk. Og du ved, jeg elsker det koncept at målrette mod den lavt 
hængende frugt, den store vinder 10 X, for i sidste ende ved du, aldring er 
elefanten i rummet, aldringssygdommene er symptomerne på aldring. Hvad det 
betyder er, at du ved, aldring er som at producere Hydras hoveder, hvis du 
har kræft, diabetes, hjertesygdomme, Alzheimers, Hydras hoveder, ved du, 
denne mytiske fortælling om Hydra, du hugger et af hovederne af og en vokser 
tilbage. Sådan er det med aldersrelaterede sygdomme, selvom vi helbreder alle 
kræftformer. Nå, gæt hvad, vi kan have reduceret det globale antal 
kræftdødsfald. Men gæt hvad antallet af dødsfald på grund af det, der kaldes 
Talbots-paradoks, faktisk ikke ændrer sig så meget, det ændrer sig slet ikke, 
fordi disse dødsfald omfordeles blandt de resterende årsager. Så du helbreder 
kræft over hele verden. Hvad der sker udenfor er rigtigt, øger 
hjertesygdommen, højre øges, og du ved, folk de lever et eller to år længere, 
men i sidste ende på grund af denne underliggende aldringsproces dør de 
stadig, og der er ikke en enorm størrelsen af ydelsen. Så jeg er helt enig i, 
at vi skal målrette mod de store gevinster. Og i dette tilfælde er det 
skaden, der fører til alle disse sygdomme, ligesom vi nu har bevis for, at 
cellulær aldring er involveret i lignende, bogstaveligt talt sandsynligvis 20 
til 30 forskellige aldersrelaterede tilstande, alt fra diabetes, nær 
generation osteoporose arthritis, ser vi at den negative indvirkning af at 
have disse aldringsceller, disse zombieceller, som dybest set er disse 
dødsresistente celler, der på en magtformet måde inficerer andre celler i 
nærheden og forvandler dem til zombieceller på samme måde som du kender, en 
zombie vil spise et andet menneske og gøre dem til en zombie. Og de frigiver 
alle disse pro-inflammatoriske cytokiner, interleukiner osv. Osv. Og så du 
ved, det skaber denne betændelse, denne kroniske betændelse i lav grad, som 
vi ved, er forbundet med en lang række aldersrelaterede tilstande. Så du har 
helt ret i at tro, at nuværende medicin, for eksempel geriatrisk medicin, er 
slags den forkerte måde at gøre tingene på. Og det er ikke kun den forkerte 
måde med hensyn til begrebsmæssigt, men det er også sværere, ikke? Ligesom 
hvis du aldrig vedligeholder din bil, og du bare venter i 50 år, er det, øh, 
du ved, det bliver meget dårligt ødelagt, som om du får problemer på tværs af 
alle de forskellige systemer, og muligvis dig ved, dysfunktion i det ene 
system vil påvirke det andet system og så videre. Jeg er virkelig ikke 
mekaniker. Så tilgiv mig for min beskrivelse af analogien. Men pointen er, at 
du ved, nipper ting i knoppen. Med andre ord vil det være meget lettere at 
forhindre årsagerne til problemet end at lade problemet manifestere sig i 
tilfælde af menneskelig biologi i 80 år og derefter forsøge at vende al den 
skade. For hvis nogen selvfølgelig har kræft, vil du selvfølgelig dræbe 
kræften, men du skal også, du ved, rette den skade, der grundlæggende har 
forårsaget kræft, som hvis du ikke løser den tilknyttede skade, der er 
forbundet med aldring , den person vil, snart dø. Og du ved naturligvis, at 
der er undtagelser, hvis vi tænker på kræft hos yngre mennesker, som 
forresten er ekstremt ekstremt sjældne, ligesom tusinder af gange mindre 
almindelige end hos ældre. Men i langt de fleste tilfælde, som 99,9% af 
tilfældene, ved du, at aldring er nøglefaktoren i kræft. Og det er derfor, vi 
faktisk ser, at kræftoverlevende, interessant nok, har de fremskyndet 
aldring, fordi i sidste ende, du ved, kræft faktisk bidrager til den 
akkumulering af skader. Så det er ret uheldigt, du ved, du tager 
kræftbehandling, du ved, du overlevede kræft, lad os sige i 40'erne, men du 
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har akkumuleret mere skade baseret på det, du kender, virkningerne af tumoren 
og kræften. Og i sidste ende betyder det, at du er mere udsat for de andre 
aldersrelaterede forhold. Så hvis vi tænker på, om vi tager et skridt tilbage 
og tænker over, okay, hvad er målet med medicin? Hvad er målet med 
biomedicin? Jeg mener, du bliver nødt til at tænke, at du bliver nødt til at 
tænke at forlænge sund menneskelig levetid og bemærke, at det er sund 
menneskelig levetid, vi holder ikke 90-årige i live i længere tid, vi holder 
folk i live i staten godt helbred i længere tid, du bliver nødt til at tænke, 
at det skal spille en central rolle, som hvad er pointen med at helbrede 
kræft, hvis du kun tillader nogen at leve et par år længere kun for at dykke 
en anden aldersrelateret sygdom. Og alligevel, selvom dette er så rationelt, 
at tænke, at vi skal målrette mod grundårsagen, er det ikke sådan, samfundet 
fungerer. Hvis du ser på den finansiering, som National Cancer Institute 
modtager, hvis vi f.eks. Tager USA, og vi sammenligner det med det beløb, som 
gerovidenskab modtager, bemærkede jeg, at jeg ikke sagde NIH, National 
Institute of aldring, fordi kun en lille del af finansieringen af NIH-
budgettet rent faktisk går mod målretning mod aldring, resten går mod, du 
ved, styring af aldring eller håndtering af konsekvenserne af aldring og 
psykologien ved aldring, snarere end faktisk at prøve at ordne tingen. Du 
ved, vi kan se, at samfundet har en enorm bias mod at løse kræft, helbrede 
kræft, du ved, helbrede Alzheimers. Og du ved, jeg har ingen bias mod disse 
betingelser. Faktisk døde min mor af kræft for fire år siden. Så jeg er meget 
fortrolig med kræft og den ødelæggelse, der ører. Men mit hovedfokus er, lad 
os fokusere på grundårsagen, fordi helbredelse af kræft faktisk ikke hjælper 
samfundet så meget som de fleste mennesker tror, det gør. Og hvis vi tænker 
på de milliarder, der faktisk er billioner af dollars over hele verden, er 
tallet $ 1 billioner på verdensplan for demens, de billioner, der er 
investeret, og billioner dollars i udgifter til aldersrelaterede forhold, der 
ikke rent faktisk behandler grundårsagen. Det er ret forbløffende, fordi du 
ville tro, at hvis du har denne ene ting, eller i dette tilfælde, disse ni 
ting, som de ni kendetegn ved aldring, hvis du har disse ni kendetegn ved 
aldring, der bidrager til ikke kun kræft, men hjerte sygdom, men Alzheimers 
ved diabetes, knogleskørhed, gigt og enhver anden aldersrelateret sygdom, kan 
du tænke på at målrette mod, at grundårsagen er en mere rationel strategi end 
bare at lade alle disse vandholdige hoveder udvikle sig og derefter spille et 
spil whack en muldvarp. du ved, du rammer en muldvarp, og en anden kommer op, 
du ved, du løser diabetes, ja, gæt hvad, ved du, hjertet, hjerteproblemerne 
og de kardiovaskulære problemer er dukket op. Så så virkelig, nuværende 
medicin har et stort problem, hvilket er, at det ikke er forebyggende, det 
gør det muligt for problemet at manifestere sig i mange årtier. Og så prøver 
vi desperat at løse problemet. Men hvis du har en 90-årig, ved du, hvem der 
har kræft, der har multimorbiditet, måske har de aterosklerotiske plaques, de 
har kardiovaskulære problemer, du ved, de tidlige tegn på subkliniske 
neurodegenerative symptomer, som du ved , tidligt hukommelsestab og så 
videre. Forresten, denne beskrivelse er grundlæggende min bedstefar, der er 
99 år, han fylder 100 år, i år, født i 1921, ved du, hvis du har denne ældre 
person, der har denne multimorbiditet, kan du ikke bare lide at løse 
individet og forvent, at personen skal leve længere. Og vi har gode data, der 
kan tyde på det, ikke? Så du ved, hvis nogen har al denne underliggende 
skade, der kører med denne multi-morbiditet, kan du ikke bare lide, du ved, 
vælge de enkelte sygdomme og forvente at have denne radikale ændring, hvis du 
ikke målretter mod kilden til det i det væsentlige. 
 
Jake 33:45 
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Ja, jeg synes, det er et virkelig interessant perspektiv på det. Og du 
påpeger, hvordan du, ligesom at hugge af dyrets forskellige hoveder, glemte 
det vandholdige. Måske kaldte du det. Jeg er ikke bekendt med fablen selv, 
men det er relativt en forgæves indsats mod at angribe aldring selv. Og jeg 
synes, det er lidt interessant. Du nævnte også, hvordan du ved, der er denne 
enorme mængde finansiering, der går til denne samling af nogle af de mest 
udbredte aldringsrelaterede sygdomme, men meget lidt finansiering, der går 
til aldring. Og jeg håber personligt, at jeg i løbet af min levetid vil se 
aldring anerkendt som en slags roden til det hele. Og forhåbentlig ved du, at 
noget af noget vil blive finansieret, forhåbentlig af nye mennesker, der 
kommer ind og finansierer forskningen, men det kan være, at vi er nødt til at 
omfordele noget af den finansiering, der går til nogle af disse forskellige 
forårsager at aldre sig selv. Og jeg tror, du ved, selvom det kan være noget 
kontroversielt, ligesom ved pålydende værdi, hvis du kan få disse, ved du, få 
bestemte mennesker til at købe sig ind i præmissen og tro konceptet om, at 
aldring ikke kun hjælper med at løse det problem, de bryr sig mest om, men 
også denne tøjvaskliste over andre emner, som folk som dem bryr sig med en 
lignende mængde lidenskabelig for det, der faktisk kan være den bedste vej 
frem i slutningen af dagen. I øjeblikket har vi selvfølgelig ikke den 
situation, vi har en meget lille mængde finansiering, der går til aldring, 
hvilket du påpegede, selv de penge, der f.eks. Kan lide NIH, er faktisk ikke 
målrettet mod typer forskning og teknologi, som vi taler om i dag. Og meget 
af dette har at gøre med den aldringstrance, du opdragede. I starten kan vi 
grave lidt mere i at beskrive, hvad den aldrende trance er, tror jeg, Aubry 
skabte udtrykket i eller før sin bog, måske slutter aldring. Og du ved, ikke 
kun at beskrive udtrykket, men måske adressere et par af de vigtigste slags 
understøttelser, som folk trækker i den trance, hvilket er, du ved, et folk 
siger: Nå, hvis alle lever for evigt, er vi vil have disse store 
befolkningsproblemer, som derefter fører til klimaspørgsmål. Og måske er der 
bare ikke engang plads nok på jorden for os alle, bortset fra 
energispørgsmålene, ved du, at det vil resultere i klimakrise og alt 
lignende. Og folk finder bare på alt dette, ved du, kategori af svar. Og så 
separat er der også dette koncept, at døden giver mening til livet. Og jeg 
ville elske at høre, ved du, jeg har personligt arbejdet mig lidt rundt om 
det. Men jeg ville elske at høre dit perspektiv på, hvorfor begge disse er 
mere så myter end slags fakta, som vi har brug for, for at du ved det, for 
ikke at forhindre os i at forsøge at bremse og vende aldring. 
 
Jack Harley 36:43 
Ja, så der er meget der. Og jeg føler bare, at lyttere drager fordel af at 
give mere slags kvantitativ, kvantitativ form for redegørelse for 
finansieringssituationen. Så NIH, som er National Institutes of Health i USA, 
har et budget på ca. 45 mia. NCI, som er det nationale kræftinstitut, deres 
budget er 6 milliarder, NIH, som er det nationale institut for aldring, deres 
budget er omkring 3,5 milliarder, men af NIS-budgettet går omkring 100 
millioner til faktisk at prøve at se på aldring fra et grundlæggende 
biologiperspektiv og behandle aldring. Så den slags tror jeg, hvis du laver 
matematik, handler det om punkt 2%, hvis jeg ikke tager fejl af det samlede 
NIH-budget, og hvis du tænker over det, er det ret uforholdsmæssigt lille, i 
betragtning af at dette er sagen der dræber 70% af mennesker. I USA er det 
mere, fordi de udviklede lande mere som 80 eller 90% af befolkningen, det, 
der dræber 80 eller 90% af befolkningen kun kun tiltrækker punkt 2% af 
National Institutes of Health-budgettet med hensyn til faktisk behandling af 
grundårsagen til problemet. Så det er bare noget, du skal tænke over. Men 
også på den økonomiske side, tænk over det fra et bredere system, som en 
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bredere skala. Du ved, jeg kiggede op i går, USA's militærbudget, og jeg 
tror, at militærbudgettet er tæt på 700 milliarder. Okay. Så tænk på dette, 
vi brugte 700. Nå, hvis du bor i USA, brugte din regering 700 milliarder 
dollars på at beskytte landet mod trusler og så videre. Men det bruger 100 
millioner, hvilket er ligesom tusinder af gange mindre på at faktisk handle 
med det, der dræber de fleste mennesker. Og du kunne komme med argumentet så 
godt, ved du, hvis vi ikke havde militærudgifterne, så ved du, at mange flere 
mennesker kan dø af krige og så videre. Men du bliver nødt til at tænke på 
den marginale nytteværdi, som hvis det amerikanske militærbudget et år skulle 
falde med 1 mia. Og at 1 mia. Blev ældet, ville det være en ti gange stigning 
i gerovidenskabsbudgettet. Og i betragtning af at budgettet er så så lille, 
sammenlignet med de 100 millioner, virker det ret rationelt, at hvis du er en 
ting, der dræber 80% af mennesker, bør du sandsynligvis lægge meget flere 
ressourcer til at ordne den ting . Men ja, 
 
Jake 39:06 
lad mig bragt ind på budgetteringsstykket, fordi jeg faktisk har et andet 
tangentielt eksempel, som jeg tror kan være relevant, og du måske også vil 
udvide en lille smule, er det, og så kommer vi til den aldrende trance . Men 
COVID, du skrev i din artikel, er virkelig, at du kan tænke på det som en 
aldringsrelateret sygdom og en aldringsrelateret og promoveret pandemi, 
grundlæggende fordi du har denne situation, hvor det for det meste er 
mennesker med, du ved, enten i alderdommen eller med comorbiditeter der er 
slags, ved du, udstillinger af den type skade, vi taler om. Og det er de 
mennesker, der dør ved meget høje procenter, mens de unge og raske har gjort 
det relativt godt. Det ville bestemt ikke være pandemien, hvis det var, hvis 
det blev behandlet, eller hvis det påvirkede gamle mennesker, og du ved, folk 
med disse comorbiditeter, som det er ungdommeligt, og du kender i form, sunde 
typer mennesker, og du ser hvordan mange penge, som vi bruger på pandemien, 
det er, ved du, det er i billioner, vi trykker i det mindste billioner 
dollars. Og ved du at tage disse store handlinger for at imødegå det, kan man 
argumentere for, at du ved, hvis noget, vi skal lære af dette og bruge en hel 
del på aldring, så næste gang noget som dette måske kommer rundt, du ved, vi 
har en hel del sundere af en befolkning, der er udstyret til at bekæmpe 
sygdomme som denne sammen med listen over vasketøj over, du ved, ting som 
kræft og Alzheimers, som folk ville være, du ved, teoretisk mindre udsat for, 
hvis de var aldrer ikke, som du ved, ligesom vi gør nu. 
 
Jack Harley 40:41 
Absolut. COVID-19 er for det meste halmen, der brækkede kamelens ryg. Og jeg 
forklarer, hvad jeg mener med det. To fakta skal være sandt for nogen at dø 
af COVID-19 COVID-19, de skal naturligvis have virussen, men de skal også 
være tilstrækkeligt immunkompromitterede og bare kompromitteret med hensyn 
til deres fysiologi og immunologi, immunrespons og så videre til det punkt, 
hvor de effektivt kan bekæmpe og dræbe virussen og fjerne virussen. Så så 
medierne og de fleste mennesker, der tænker på COVID-19, fokuserer på den 
første kendsgerning. Okay, hvem får virussen? Ret? Hvordan stopper vi 
forhindringen? Hvordan stopper vi spredning af virussen? Hvordan låser vi 
lande, ved du, og implementerer social distancepolitik osv. For at forhindre 
folk i at få virussen, men det er kun halvdelen af ligningen. Den anden 
halvdel af ligningen er, hvor god en form for folks immunsystem er, for hvis 
vi går tilbage til dette hvide spejlscenario, som vi, vi slags belyser 
tidligere i samtalen, hvor alle er biologisk 20 eller 30. Så forestil dig 
lige nu, hvert menneske, så en milliard mennesker på jorden er alle biologisk 
20 eller 30 år gamle, så de ligner en 20 eller 30 år gammel. Og uanset om de 
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er 50, 80 eller 150 år gamle, kronologisk, har de den samme krop 
grundlæggende som en 20 eller 30 år gammel, fordi den skade, der normalt 
ville opstå, er blevet forbedret. Så i denne hypotetiske verden er denne 
tidløse befolkning COVID-19 ikke en global pandemi, hvorfor er den ikke en 
global pandemi, den spreder sig stadig. Og du ved, der er nogle, jeg kiggede 
på her om dagen, du ved, der er en vis tvist om, hvad der udgør en pandemi, 
men normalt, i henhold til hvem, sværhedsgraden af konsekvenserne og 
konsekvenserne og symptomerne og så videre, er en faktor. Hvis du har et 
tidløst samfund, hvor alle i befolkningen er 20 til 30 år gamle. COVID-19 er 
ikke en global pandemi, fordi dødsfrekvensen er så overordentlig lav. Og 
faktisk ville de eneste mennesker, der ville dø, være dem, der har meget 
alvorlige, ved du, immunkompromitterede, kompromitterede immunsystemer, ikke 
sandt. Så de har måske nogle fra fødslen, nogle problemer med deres 
immunrespons, eller, eller de er som sygeligt overvægtige, og de har en slags 
problemer der. Men alligevel ved du, hvis du er, hvis du, hvis du er, hvis du 
er sygeligt overvægtig, er en måde at tænke på, at din aldring accelereres. 
Så selv i så fald ved du, med fedtudryddelse, og med, du kender, andre anti-
aldrende terapier, selv det der kan løses med anti-aging. Men bundlinjen er, 
at grunden til, at folk dør af overdækket, ikke kun skyldes COVID, det 
skyldes, at deres krop ikke kan bekæmpe det. Og du ved, for mig havde jeg 
dækket at bo i Storbritannien, det er ret overraskende i betragtning af det, 
du ved, hvor mange sager vi havde. Men fordi jeg er ret ung, ved du, jeg kan 
bekæmpe det, og det var ikke behageligt, men jeg døde heller ikke af det. Og 
hvis man ser på dødelighedskurven fra COVID-19 på tværs af aldersgrupper, er 
det interessante, at fordoblingstiden for COVID-19-dødelighed på tværs af 
alder, der har været forskning på dette, det matcher faktisk 
dødelighedskurven af alle årsager. Og det er faktisk på samme niveau som 
noget i retning af lungebetændelse. Nu er dødsfrekvensen højere end fra den 
normale influenza, men fordoblingsgraden følger dybest set den samme bane, 
hvilket betyder, at det er COVID-19 er blevet beskrevet som en sygdoms 
aldrende sygdom. Ja, det er en smitsom sygdom, i den forstand, at du ved, i 
modsætning til noget som diabetes, som er en ikke-smitsom sygdom, eller 
Alzheimers eller hvad som helst, ved du, det overføres faktisk fra en person 
til en anden. Men hvis vi tænker på dødelighed, er det en aldersrelateret 
sygdom. Og det er en meget, det er en meget tydelig tendens, at du ser 
demografisk gennem alderen, at de ældre er dem, der dør, og jeg tror, de er i 
mange lande. Der er en meget interessant statistik om, at gennemsnitsalderen 
for død fra COVID-19 faktisk er højere end gennemsnitsalderen for død 
nationalt, hvilket betyder, at hvis du tænker på ting fra en samlet person, 
går det dybest set tilbage til Talbots paradoks. Det er som om du har en 
vaccine, det, det, og du vaccinerer alle, skal du være sikker på at du 
reducerer antallet af dækkede dødsfald. Men gæt hvad du øger antallet af 
kræftdødsfald og hjertesygdomsdødsfald og Alzheimers dødsfald, fordi de 
mennesker, der ville være blevet slået af af COVID, det er derfor, det er 
halmen, der brækkede kamelens ryg. Og nu dør af noget andet, fordi den samme 
aldringsproces, der resulterer i immunosences og kompromitterer deres 
immunsystem, ved du, disse kendetegn ved aldring, denne skadesakkumulering, 
som vi har talt om, resulterer nu i, at de dør af kræft eller dør af en anden 
aldersrelateret sygdom. Og jeg antyder ikke engang, at vaccination er 
ineffektiv. Jeg siger bare, at hvis vores ultimative mål er at forlænge en 
sund menneskelig levetid, kan vi ikke forsømme den anden halvdel af 
ligningen, hvilket er hvordan vi øger folks immunsystem? ikke kun hvordan vi 
bekæmper virussen, men hvordan holder vi faktisk mennesker yngre, så de ikke 
kun kan bekæmpe virussen, men de får heller ikke kræft i næsten samme 
hastighed, som de ellers ville. Og det er meget interessant, for i det sidste 
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år har der været interessante kliniske forsøg med analytiske lægemidler, 
disse lægemidler, der dræber disse zombieceller, der er ældningsceller til 
COVID-19. Og der kommer nogle gode data, der tyder på, at ja, hvis du dræber 
aldersceller, hvilket dybest set er en anti-aldringsmetode, der hos mus 
forlænger levetiden op til 30 og 40%. Alt og hvad der er omkring fem til ti 
virksomheder, af to virksomheder i USA, der prøver dette på mennesker, 
forskellige faser, fase et, fase to, fase tre, der er tegn på, at disse 
analytiske lægemidler faktisk kan hjælpe med at genoplive immunsystemet. Nu 
kan det virke lidt underligt, men ideen er, at hvis du dræber disse pro 
inflammatoriske celler, disse senescent celler, der frigiver alt dette, disse 
inflammatoriske faktorer, kan du dybest set gendanne immunforsvaret, fordi 
kronisk betændelse i lav grad faktisk er dårlig for immunsystemet, for at 
sige det i enkle vendinger. Så der er meget klare slags mekanistiske 
forbindelser mellem ting som analytics, eller undskyld, mellem aldersceller, 
disse zombieceller og et svækket immunsystem. Nu forstår vi ikke fuldt ud, at 
det er værd at påpege, vi forstår ikke fuldt ud, hvordan aldring faktisk 
svækker immunforsvaret. Der er et par forskellige slags teorier, der 
udforskes, og et par forskellige eksperimentelle designs, der forfølges. Men 
vi ved, at aldring er den ting, der er den langt største faktor. Så det er 
kun et spørgsmål om tid, før vi finder ud af, Okay, hvorfor nøjagtigt ældes, 
hvilket resulterer i denne COVID slags dødelighed. Faktisk er det faktisk et 
projekt, jeg overvejer at undersøge lidt om i år, lidt senere på året, når 
jeg tager tilbage til Australien. Så i sidste ende kunne analyser være 
gavnlige ikke kun for at forhindre kræft og forhindre din generation, men 
også COVID-19. Fordi du dræber alderscellerne, er du lidt rensende, eller ved 
du, du vasker alle disse skadelige zombieceller væk. Som en slags 
pseudovidenskab som det lyder, er det ægte videnskab, du kan slå det op. Og 
så dybest set, ved du, du er ideen om, at du bare er i stand til at forlænge 
en sund levetid. Og en del af det betyder, at du opretholder en solid og en 
robust immunfunktion i længere tid. Der er også andre anti-anti-
aldringsmetoder, der forfølges for COVID-19, såsom Metformin, som er et type 
to-diabeteslægemiddel, der er blevet brugt siden 1950'erne, som er en hæmmer 
af mTOR-vejen. Så ideen der, uden at gå ind i for mange tekniske detaljer, 
ved du, at du sænker din slags metaboliske processer på en måde, og 
Metformins virkningsmekanisme er ikke helt belyst. Men du dæmper dybest set 
denne denne vigtige pattedyrs aldringsvej, og på denne måde tillader du 
immunsystemet at trives godt og bedre fem COVID. Og der er nogle gode data, 
der for nylig er kommet ud om brugen af Metformin, som er dette billige, off-
potent medicin til diabetes, til COVID-19. Så i sidste ende tror jeg, at når 
vi tænker på COVID-19, vil jeg virkelig have folk til at tænke på det som en 
aldersrelateret sygdom eller en fremvoksende aldringssygdom. Du kan udtrykke 
det på forskellige måder, men dybest set for at genkende de ekstremt stærke, 
eksponentielt stigende priser på COVID-19 dødelighed med din alder med din 
alder, din aldersgruppe. Nu kan du også sige godt, okay, nogle unge dør af 
dækket, men vil de have langsigtede symptomer? Og ved du, at være i Oxford 
her og have nogle venner inden for immunologi, ved du, jeg har taget et kig 
på nogle af dataene og diskuteret med nogle af eksperterne her. Og du ved, vi 
ved ikke rigtig meget om lang COVID. Men det kan muligvis være, at meget af 
den slags symptomatologi forbundet med lang COVID er noget psykosomatisk for 
ikke at sige, at det hele ligger i personens hoved. Men svarende til noget 
som irritabelt tarmsyndrom eller fibromyalgi, som er reelle, der producerer 
reelle symptomer, selvom det som en observerbar, en identificerbar biologisk 
årsag eller en slags sygdomsoprindelse kan være, at lang COVID er baseret på 
denne biopsykosociale effekt som vi har set, som et resultat af al undergang 
og dysterhed i 2020, at mennesker er isolerede, ved du, alle disse 
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overskrifter om mennesker, der dør, og dette ekstremt negative miljø og denne 
isolation, og knappen, du ved, dette biopsykosociale effekt, som dette har, 
hvorved sociale effekter kan påvirke din psykologi, som igen kan påvirke din 
din biologi, til at producere denne form for symptomatologi forbundet med 
lang COVID. Nu skal jeg kvalificere dette ved at sige, du ved, der er behov 
for mere forskning. Og det er meget muligt, at COVID-19 faktisk fremskynder 
aldring, i den forstand at det har nogle langsigtede konsekvenser. Men selv 
da har vi stadig brug for anti aldringsbehandlinger. For hvis det er sandt, 
at COVID-19 siger, beskadiger dine lunger eller har andre virkninger på dit 
immunsystem, har vi stadig brug for anti-aldring for at reparere den skade. 
Så bundlinjen er, at uanset om vi ser på ikke-smitsomme ikke-smitsomme 
aldringssygdomme, såsom diabetes, Alzheimers osv., Eller en smitsom sygdom, 
som også er en sygdoms aldrende sygdom, såsom COVID-19. Bundlinjen er, at vi 
er nødt til at begynde at se på at reparere de skader, der opstår over tid, 
disse kendetegn ved aldring, for at holde folk i en sund, som en virkelig 
sund tilstand, ikke sund for en otte år gammel, men sund i en 20 år gamle 
stat, så de kan bekæmpe disse vira. Og medmindre vi vil have en anden 
pandemi, med overdækket, ved du, 2021, COVID, 2022 osv., Er vi virkelig nødt 
til at styrke folks immunforsvar, så vi kan bekæmpe disse sygdomme med 
succes. 
 
Jake 52:13 
Glad for, at vi gik ned den tangent lidt, jeg synes det er meget relevant. Og 
folk i dag, du ved, kan virkelig forholde sig til problemets umiddelbarhed. 
Når du relaterer aldringsproblemerne til COVID. Du ved, jeg rejste 
spørgsmålet om lignende, den aldrende trance tidligere, jeg tror, vi har 
lavet, eller du har virkelig lavet en ganske overbevisende sag om, hvorfor 
aldring fortjener meget mere finansiering og opmærksomhed. Og ideelt set har 
vi med disse to ting meget mere acceleration af fremskridt. Kan vi diskutere 
den aldrende trance, og hvorfor det ikke er sket indtil videre? og adresser 
nogle af disse, du ved, de primære bekymringer, som jeg førte op, som 
overbefolkningen, døden bringer mening til livet, den slags ting. 
 
Jack Harley 53:00 
Jo da. Så for at vende tilbage til det spørgsmål, du rejste tidligere, kan vi 
tale om dette fænomen, som Aubrey de Gray har påpeget som dig, som du selv 
nævnte, som er den aldrende trance, dette fænomen, som folk slags vildfarer 
sig ind i tænker at aldring er naturlig, vilje eller naturlig, normal, endda 
god, det er naturligt. Og man kan sige, at det er normalt. Men det er det 
ikke. Det er ikke, det er bestemt ikke en god ting. Alligevel var de fleste 
af os fra fødslen betinget af at tænke på livet som denne form for proces, 
hvor du ved, du er født, du går i skole, får et job, går på pension, og så 
lever du lykkeligt nogensinde. Men gæt hvordan det lykkeligt nogensinde ser 
ud, det ligner Alzheimers sygdom, det ligner kræft, det ligner disse 
aldersrelaterede sygdomme, som de fleste mennesker får i verden i dag. Selv i 
Afrika er de to største dødsårsager aldersrelaterede forhold. Sådan ser det 
lykkelige scenarie ud, hvis vi fjerner alle slags Disney-eventyropfattelser, 
og vi ser på tingene objektivt. Så spørgsmålet er, ved du, hvordan reagerer 
vi, som mennesker, på det cyklisk psykologisk, og der er virkelig interessant 
litteratur om lært hjælpeløshed og om terrorhåndteringsteori, der er meget 
relevant her. Okay, terrorhåndteringsteori, denne idé om, at når du står over 
for terroren af vores egen dødelighed, ved vi, at vi vil dø af aldring, hvis 
vi ikke har anti-aldringsteknologier, som de fleste mennesker er 
sandsynligvis ikke opmærksomme på, at det er muligt. Så hvordan reagerer vi 
på det? Hvordan reagerer vi på det faktum, at vores biologi Du kender, denne 
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organisme, hvor vores bevidste, du kender, vores følsomhed, vores bevidsthed 
fungerer, du ved, slags funktionelt beregningsmæssigt og så videre, at denne 
bevidsthed eksisterer i dette biologiske dyr ? Dybest set er denne udviklede 
abe, der skal dø? Hvordan kan vi hvordan kommer vi til enighed med det. Og 
sagen er? Og svaret er, ja, det er svært, og vi ignorerer det bare. Så jeg 
tror, at sagen er, at det i forskellige kulturer, den måde folk tænker på 
aldring og død, adskiller sig i mange religiøse sammenhænge. Jeg tror folk, 
de håndterer dette ved, ved du, ved at beskrive, hvad der kan ske, efter du 
dør. Og jeg er ikke en, der sætter spørgsmålstegn ved folks tro, eller om det 
er sandt eller ej. Men jeg synes, det er rimeligt at sige, at det er en 
psykologisk måde at håndtere dødelighedens traume og dødens rædsel på. Men i 
Vesten ved du, vi ignorerer det også stort set, ligesom folk ikke rigtig kan 
lide at tænke på aldring og død, fordi det minder dem om deres egen 
forestående aldring og død. Du ved, du tror måske, at godt, 80 eller 90 år, 
hvilket er, du ved, 70 8090 år, den gennemsnitlige levetid er ganske lang 
tid. Men bare tal med folk i 60'erne og 70'erne, mange af dem, du ved, 
indefra, det føles ikke så anderledes end når du er 20, du er bare, du har 
bare levet længere, og du er lidt svagere, du ved, og du har muligvis nogle 
helbredsproblemer, du har gennemgået mere, men du er den samme person. Og det 
er derfor, jeg tror, at når folk er unge, tror de, at der vil ske noget i 
deres liv, hvorefter de er tilfredse med at dø. Og selv folk i middelalderen 
ved du, folk holder fast ved disse. Og dette beskriver også min egen 
psykologi i et omfang, du ved, folk tror, at hvis de får noget, rigtigt, hvis 
de, hvis de udretter noget, eller hvis der sker noget, vil de være glade for 
at dø, ikke sandt. Men dette, dette er ikke en realitet. Brug bare lidt tid 
på en kræftafdeling. Og det er virkelig interessant, du ved, når folk får 
disse terminaler til at dø, diagnosticerer de pludselig, det er som om de 
vågner op af trance, det er som, hellig skit, hele tiden, jeg har lige gået 
om livet, du ved , som Åh, jeg lever slags for evigt og står ikke rigtig over 
for min egen dødelighed. Og så bliver de pludselig slået fast for at se 
sandheden, og den lægges lige foran deres ansigt, som om du snart vil dø. Og 
sagen er, at det faktisk gælder for os alle. Det er bare tidsskalaen er lidt 
længere. Men det er stadig meget, meget, meget snart i enhver form for, du 
kender, kosmologiske termer eller, du ved, enhver form for tidsskala, du vil 
se på tingene. Du ved, fra, fra universets perspektiv, eller, du ved, selv i 
perspektivet af andre dyr, jeg mener, fortsatte selv det længstlevende dyr 
med et langskud. Så de længst levende dyr inkluderer ting som greenshot, som 
vi kan leve 400 450 år. Så sammenlign vores 70 eller 80 års levetid med en 
450 års levetid. Jeg mener, vi tror, vi er ligesom det, du ved, jordens apex-
rovdyr eller hvad som helst. Men vi har faktisk ganske korte levetider, selv 
skildpadder lever 234 gange længere, end vi gør. Så sagen er, at vi virkelig 
må ydmyge os selv og se tingene objektivt og indse, at vi faktisk har ret 
korte levetider. vi gennemgår aldring, og vi faldt temmelig hurtigt efter 60-
års alderen, du ved, 60 7080. Og vi skulle prøve at gøre noget ved det, fordi 
aldring stinker. Og selvom vi slags kan narre os selv, hvilket er denne pro 
aldrende trance til at tro, at aldring bare er noget naturligt, er det lidt 
evolutionært udviklet, eller det er normalt, eller det er bare en vigtig del 
af opvæksten eller noget lignende. Vi kan, vi bliver nødt til virkelig at 
kontrollere os selv, og du ved, tjekke priors og virkelig sætte 
spørgsmålstegn ved denne forudsætning, for skønt eksisterende kronologisk, 
igen, kommer tilbage til sondringen mellem kronologisk aldring og biologisk 
aldring, selvom eksisterende kronologisk er stor, du ved, du kommer til at 
leve mere, du kommer til at realisere dig selv, du kan bruge mere tid sammen 
med dine venner, dine kære, din familie osv. Det er fantastisk, men biologisk 
aldring, det fysiske tilbagegang, der dybest set, ved du, efter 20 år, indtil 
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det tidspunkt du dør, denne proces med at akkumulere skader, der til sidst 
vil dræbe dig. Det stinker. Og jeg tror, at samfundet som et samfund, vi 
virkelig har brug for at vågne op og tænke og være ærlige over for os selv og 
indse, okay, kronologisk aldring, det er fantastisk, biologisk aldring, der 
suger. Lad os prøve at håndtere det i stedet for bare at samle disse to 
begreber om kronologisk og biologisk aldring og lade som om de er de samme 
ting. Og så bare at sige, at have denne fatalistiske holdning af godt, du 
ved, det er netop denne ting, der sker, vi kan ikke rigtig gøre meget ved 
det. Så lad os bare distrahere os med vores menige job, eller, du ved, 
motorsport eller hvad det end er. Og forresten har jeg intet imod folks job 
og sport. Jeg siger bare, at i sidste ende i lyset af din egen dødelighed og 
den permanente sletning af din bevidsthed, hvis du tager materialisme og 
beregningsfunktionalisme alvorligt, tror jeg, at en meget vigtigere prioritet 
på dette stadium er at sikre en meget længere levetid. Og det er det, der 
binder ind i dette koncept, som du hævede Jacob tilbage med lang levetid, 
undslippe hastighed, denne idé om, at vi på et tidspunkt sandsynligvis og 
sandsynligvis i løbet af de næste 100 år vil nå et punkt, hvor alle i live 
grundlæggende være funktionelt udødelig, ikke fordi vi i øjeblikket har 
teknologien til at bringe os til det punkt, men at vi vil, vi vil have 
terapier, der holder os i live længe nok, siger, sig en ekstra 10 år, 
hvorefter bedre terapier holder hold os i live for eksempel 50 år osv. Og så 
kaldes dette langvarig flugthastighed, denne idé om, at samfundet når et 
punkt, hvor anti-aldringsteknologier er gode nok til at holde os i live i en 
bestemt tid, hvorefter fremskridt inden for forskning inden for anti-aldring 
giver os mulighed for at leve endnu længere til det punkt, hvor du i det 
væsentlige kan overleve på ubestemt tid. Nu læste jeg forresten noget 
virkelig interessant, hvilket faktisk var en analyse fra nogle 
forsikringsselskaber, der antydede, at hvis vi ikke havde aldring, ville den 
gennemsnitlige levetid være et sted mellem to og et halvt, 1008 1000 år . Så 
jeg troede, det var en ganske interessant slags ting at tænke på, ved du, 
hvor gammel ville vi faktisk leve til, hvis der ikke var aldring? Uden 
aldring kan du naturligvis stadig dø af andre årsager, du kan dykke i 
naturkatastrofe, du kan dø, fordi du er myrdet, eller du er i en konflikt 
eller noget, eller endda smitsom sygdom, selvom det er meget mindre 
sandsynligt, eller endda kræft og så videre. Men igen ved du, på grund af 
aldringens ekstremt stærke rolle er det meget mindre sandsynligt. Så, men 
dette er en langvarig flugthastighed. Og det er denne idé, at vi lever længe 
nok til at slags, du ved, drage fordel af disse kurer, mod aldring, at selvom 
de ikke kommer inden for vores naturlige livs tid, kan vi stadig nå det punkt 
baseret på terapier, der kommer inden for vores levetid. Så ja, så dybest set 
tror jeg, at et virkelig nøglebegreb for samfundet at forstå er dette begreb 
med lang levetid undslippe hastighed, for når du rammer dit liv, med hensyn 
til, okay, er der faktisk en anstændig chance for, at jeg kunne leve op til 
1000 år gammel . Så i stedet for at bruge mit liv på at optimere til 80 år og 
bare forsøge at, du ved, have en familie eller lignende, ved du, dyrke sport 
eller underholde mig selv, uanset hvad, i otte år, hvorfor ikke prøve at gøre 
alt muligt at jeg faktisk kan låse den ekstra op, ved du, 920 års liv, ikke? 
Så dette er som en psykologi, der kan være nyttigt for nogle lyttere, du 
bliver nødt til at prioritere, hvad ville du gøre, hvis du havde 1000 år, i 
stedet for at have 80 år i dit liv, havde du 1000 år, alt hvad du vil gøre 
det giver dig værdi i livet, du kan gøre det. Men du kan gøre det bedre, du 
kan gøre det længere? Og du kan sige: Åh, det er stigninger, din ballistiske? 
Men virkelig mener jeg, det samme argument ville gælde i de sidste 200 år, da 
vi forlængede vores levetid fra 40 år i 1800'erne, den gennemsnitlige levetid 
til 80 år i dag, ved du, er det hubristisk, at vi gjorde det? Er vi grådige 
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nu 80 år? Eller er det ligesom langt bedre, at vi får leve længere? Og det 
samme argument gælder fra 80 år til at sige, 1000 år? Ved du, er det grådig? 
Eller kan vi bare lide at være i live. Og denne slags pæner sig ind i et 
punkt, som du rejste, hvilket er denne opfattelse, som folk rejser, hvilket 
er død eller aldring, du ved, bringer mening eller lykke til livet, døden 
giver mening til livet. Og du ved, når du når du taler om anti-aldring, har 
mange mennesker denne intuition, at døden på en eller anden måde er god for 
os. Ligesom det giver vores liv en følelse af formål. Uden døden bliver livet 
meningsløst. Hvem ønsker at leve i en verden uden død? Nu er dette faktisk 
ret absurd. Når du virkelig tænker over, ved du, hvis du er død, hvordan kan 
du så? Hvordan kan det være meningsfuldt? Det er som om livet giver mening 
til livet. Ret? Ligesom, ligesom, hvorfor? Hvorfor skal du dø for at give 
nogen mening i livet? At tage det tage et eksempel, ikke? Lad os sige, du 
ved, lad os sige, at du fanger nogen, du kidnapper nogen, og du siger til 
dem, okay, jeg vil gøre dit liv bedre og mere meningsfuldt. Så jeg dræber dig 
om to år. Du ved, det er, det er i det væsentlige, hvad folk, der fremsætter 
dette argument, siger, de siger, at som, Okay, hvis jeg giver dig en følelse 
af finalitet, vil dit liv være bedre. Men det er, tror jeg, ironisk nok, 
grunden til, at hvis det skulle være sandt, ville det være sandt, fordi det 
ville tvinge dem til at vågne op af den aldrende trance, som de kan gøre uden 
at skulle dø alligevel . Ret? Som hvis folk bryder fri fra denne idé, som du 
ved, er aldring og død en god ting. Det vil naturligvis tillade dem at, du 
ved, slags, du ved, fokusere på de ting, der virkelig betyder noget. Og det 
er derfor, du ser ting som du ved, når folk har en kræftdiagnose. Pludselig 
fordamper mange af trivialiteterne i livet og de useriøse bekymringer, fordi 
de indser åh, lort, du ved, jeg lever. Nu vil det ikke være noget, der 
eksisterer for evigt. Men nøglepunktet er, at denne erkendelse kan finde sted 
uden kræftdiagnosen eller uden at have døden, som du kan, kan du bare vågne 
op. Og så hvordan vågner du op? Nå, måske du, du, du ved, du reflekterer, at 
du mediterer, du tænker eftertænksomt over ting, du forstår, du kender, din 
plads i universet. Og du ved, du filosoferer lidt og så videre, og du kan se, 
hvad der er værdifuldt i livet. Men at sige, at du har brug for at gå ind i 
en persons bevidste eksistens for at bringe mening i deres liv er absurd. 
livet giver mening til livet, døden bringer ikke mening til livet. 
 
Jake 1:05:53 
Og andet med det samme, det kan bare være at lytte til denne podcast, jeg 
tror, det har været for folk, der, der kommer åbent ind i det, har kastet 
meget lys og forhåbentlig bragte noget håb til folk, der bare troede, at der 
var ingen mulig måde at leve meningsfuldt længere for at indse, at hvis vi 
angriber aldring, og giver den den rette finansiering og opmærksomhed, og du 
ved, global indsats, er det faktisk en rimelig idé, at vi kunne leve i 150 år 
gammel, 200 år gammel, 500.000 år gammel, hvad det end måtte være. Kort vil 
jeg også berøre overbefolkningen. Vi behøver ikke at gå for dybt ind i det. 
Men jeg hørte noget interessant. I dag lyttede jeg til en samtale med Jeff 
Bezos, han har naturligvis Blue Origin i rummet. Og han taler om, hvordan du 
ved, en del af det er fordi han vil, du ved, bringe industrien ud af Jorden 
og ud i rummet, som en slags klimaindsats, som du ved, bevare jorden. Og han 
taler om, hvordan mennesker, biologisk, vi bruger, som metabolisk, antager 
jeg, at vi bruger omkring 100 watt energi om dagen. Men i den udviklede 
verden bruger den gennemsnitlige person nu omkring 11.000 watt energi om 
dagen. Og dette beløb har grundlæggende været sammensat i over 100 år, og tal 
for at fortsætte med at gøre det. Og så er min modsætning til 
overbefolkningsargumentet, bare at tænke på den ting, som jeg hørte tidligere 
i dag, grundlæggende. Og så han Nå, han sagde dybest set, ved du, hvis vi 
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ville have energi nok til alle og 100 eller 200 år, hvis vi fortsætter med at 
sammensætte med den lave enkeltcifrede hastighed fra ligesom 11.000 watt per 
person, som vi er ved i dag, hvis du ønskede at give tilstrækkelig energi til 
disse mennesker, kunne du ikke gøre det ved at dække hele jordoverfladen med, 
du ved, solpaneler. Og så min modstand mod overbefolkningsstykket er som om 
vi først og fremmest arbejder på ting som rum, vi arbejder på tællere til 
klimakrisen. Og du ved, at løse aldring alene, sørg for at det sandsynligvis 
ikke er en perfekt løsning. Men der er ingen grund til ikke at forfølge det, 
mens vi arbejder på disse andre dimensioner på samme tid, for vi bliver nødt 
til at løse klimakrisen hver for sig, uanset om vi, du ved, du kender, vender 
eller langsom aldring eller ej, vi har en befolkning, der øger energi, der 
imødekommer behov, der øges Og så forekommer overbefolkningens bekymring mig 
som noget vilkårlig. Jeg er anden til det. Jeg vil, ved du, røre ved det 
punkt, du kom med, som om at vende tilbage til budgettering, antager jeg. Og 
jeg tænker, fra mit perspektiv, og lad mig vide, om du har nogle punkter at 
tilføje her. Men det ville jeg naturligvis, hvis mit mål var at udvide 
menneskers sundhedsspændvidde, hvilket bare er, du ved, jeg tror et udtryk, 
der kombinerer en stigende levetid, men heller ikke begrebet lignende, at 
være for evigt i form af lignende, hvad biologisk alder, som vi forbinder med 
den kronologiske alder for annoncen, men er som 20 eller 30, biologisk i et 
længere antal år. Så jeg vil fokusere et antal af, du ved, langt størstedelen 
af vores budget på at løse aldring, men for det andet, ved du, ville jeg 
lægge mange flere penge i lignende autonome køretøjer, som du ved biler og 
vejtrafik ulykker er den største dødsårsag for mennesker, der i det 
væsentlige ikke har førende dødsårsager, som er relateret til aldring. Så som 
20-årige, 30-årige, 40-årige, andre, som du nævnte, ved du, hvor længe kunne 
folk leve, hvis de ikke havde aldring, og hvad der ville dræbe dem måske som 
drab og lignende. Så mental sundhed kan være et godt område at tildele lidt 
finansiering der til ikke kun drab og selvmord, som også, du ved, er tæt på 
toppen af listen over førende dødsårsager uden for aldring for mennesker i 
ung alder . Og endelig talte du om, hvordan vi er overgået fra, ved du, at 
være som den gennemsnitlige levetid var 40 til 80. Og den samme logik. 
Hvorfor det var godt, skulle gælde ud over et stort stykke af, hvordan vi er 
i stand til at komme derhen ved at reducere børnesygdomme. Og det ville være 
som en fjerde spand, hvor jeg ville allokere lidt finansiering, er denne form 
for en bedre struktur? Du ved, det er bare mit perspektiv. Men er dette en 
bedre strukturstruktur fra dit perspektiv til en slags forlængelse af den 
menneskelige levetid? 
 
Jack Harley 1:10:20 
Ja, så mange rigtig gode punkter der. Og jeg vil starte med helt at være enig 
i din tilbagevisning til overbefolkning. Som du sagde, er det problem, vi 
har, ikke som om vi har et problem med overforbrug. Men målet er ikke at 
kunne lide, dræbe mennesker, ikke? Forestil dig, hvis folk så på COVID-19 og 
sagde, okay, vi ville faktisk lade COVID-19 dræbe så mange mennesker som 
muligt, så vi kan reducere vores CO2-fodaftryk, som forestil dig hvor absurd 
det ville være, for det er dybest set argumentet som folk bruger, når de 
siger: Åh, vi skal tillade aldring, så vi dræber nok mennesker, så vores, du 
ved, vores emissioner er lave, eller vores fødevareproduktion ikke bliver for 
stor. Og hvis du tænker over det, ved du, det er et absurd argument. Ret. Så 
som du sagde, er den egentlige løsning at bruge teknologi til at hjælpe os 
med at opretholde en større befolkningsstørrelse. Og forresten, det er det, 
der allerede er sket, siden Thomas Malthus oprindeligt kom op med hele denne 
forudsætning for overbefolkning, disse neo-malthusiske bekymringer i denne 
idé som Neo Malthusian-sammenbrud, denne idé om, at befolkningen vokser 
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eksponentielt til det punkt, hvor der ikke er nok ressourcer til at sørge for 
alle. Og det er blevet afskåret. Og den måde, vi har set, at det er blevet 
ugyldigt de sidste par 100 år, er fordi teknologien forbedres for at hjælpe 
os med at opretholde en større befolkning. En interessant kendsgerning er, at 
vi faktisk ville være overbefolket. I dag, hvis vi var på 
jægeropsamlingsteknologi, men fordi vi har bedre teknologi, har vi landbrug 
osv., Kan vi opretholde en meget større befolkning. Men der er et par andre 
punkter, jeg vil røre ved. Med hensyn til overbefolkning er den første ting, 
at befolkningen faktisk er, at mange mennesker tror, at befolkningen bare 
eksponentielt øges. Og hvis du ser på den historiske grafgraf over 
befolkningsstørrelse, kan du udlede, at man ser på grafen, men faktisk på 
grund af den demografiske overgangsmodel er det faktisk sådan, at 
befolkningen ifølge dig ved, hvem og så videre, du ved, befolkningsstørrelsen 
forventes at nå et højdepunkt mellem 10 og 11 milliarder mennesker, et sted 
mellem 2015 og 2100. Under status Corps og faktisk et meget større problem, 
som vi har i dag. Og lande som Japan, Italien oplever allerede dette, denne 
ide om afhængighedsforhold er ugunstig, hvilket betyder, at det er, det er 
ikke så meget, hvor mange mennesker du har, det er forholdet mellem, du ved, 
de ældre til de yngre mennesker. Det afgørende punkt er nu, at når vi taler 
om ældre, taler jeg om, du ved, biologisk ældre mennesker, for hvis du er i 
70'erne 80'erne og 90'erne, og du ikke er i stand til at forsørge dig selv, 
du ' ikke er i stand til at arbejde osv., fordi du ved, du ikke har den 
kognitive kapacitet eller energien og så videre bare på grund af din aldring, 
så at have en befolkning, hvor de fleste mennesker er i den tilstand, er, er 
ganske, det er ret udfordrende. Og det er det, som mange asiatiske lande, 
bestemt også Japan og Kina i den nærmeste fremtid, sandsynligvis vil lide af 
selv i Vesten på grund af babyboomer-generationen, ved du, når babyboomerne 
bliver ældre, pludselig har en stor del af befolkningen, der gennemgår 
biologisk aldring, du ved, de bliver nødt til at gå på pension, de bliver 
nødt til at være slags, du ved, blive støttet af sundhedssystemet, da de 
udvikler flere sygeligheder forbundet med aldringen behandle. Og så ved du, 
afhængighedsforholdet er en virkelig kritisk faktor. Nu er den gode nyhed, at 
løsning af aldring eller ikke engang løsning af aldring, men bare forsinkelse 
af aldringsprocessen og forlængelse af en sund levetid hjælper med dette 
problem, jeg mener, hjælper med at håndtere dette problem. For hvis du har 
mennesker i 60'erne, der er så raske som mennesker i dag i 30'erne eller 
40'erne, er de pludselig ikke en byrde for sundhedssystemet. pludselig er de 
i stand til, du ved, arbejde så meget som de plejede, fordi de har det som de 
gjorde, da de var 30, ikke kun indefra, men du ved, ligesom fysisk de er i 
stand til at , at arbejde. Ja. Og, du ved, i dag, med den nuværende, du ved, 
økonomi, ser du mange mennesker overgå flere gange i deres karriere til, du 
ved, forskellige karriereveje og forskellige job og endda i deres ældre 
alder. Nej, du ved, folk har en vis interesse i at gøre det. Men på grund af 
biologisk aldring bliver det sværere og sværere. Som hvis du er i 80'erne i 
dag, ved du, det bliver svært for dig at starte et biotekfirma, lige eller en 
teknologistart. Hvorfor det? Nå, du ved, du har ting i din generation til en 
vis grad, som bare er en del af normal aldring, eller endda hvad vi vil 
kalde, hvor sund aldring. Jeg mener, det er uundgåeligt. Hvis du så mine 
venner her, ved du, de er de, de ser på hjernen hos mennesker, der har 
Alzheimers sygdom, og hjernen, der har mennesker, undskyld, hjernen hos 
mennesker, der er citeret uncitat, sunde, de har begge tegn på, du ved, 
amyloide plaques og så videre. Så du ved, der er ingen måde at undslippe din 
degeneration, selv med de bedste diætprotokoller og så videre, igen, hvorfor 
vi har brug for anti aldringsbehandlinger. Men grundlæggende, hvis vi går 
tilbage til mit oprindelige punkt, ved du, er vi nødt til at gøre det muligt 
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for folk at forblive sunde i længere tid, rigtigt, for at undslippe disse 
problemer med afhængighedsforhold. Så ja, så det er et par måder at se på 
overbefolkning, det forventes faktisk, at befolkningen når sit højdepunkt på 
omkring 10 til 11 milliarder og derefter falder. Og det er fordi områderne 
med høj vækst i øjeblikket er Sydøstasien og Afrika, som begge er områder, 
som de udvikler sig med hensyn til deres økonomiske udvikling, ved du ifølge 
den den demografiske overgangsmodel, du ved, vi se, at når lande udvikler 
fødselsrater falder. Så selv om fødselsraten er temmelig høj nu, og deres 
befolkningstilvækst er ganske, ganske høj. Det vil sige, hvis du ser på 
tendenser i alle lande i verden, afsmal den slags, når landet udvikler sig, 
fødselsraten falder, og derefter ved du, befolkningsstørrelsen stabiliseres. 
Så selv om det ser ud til, at befolkningen i verden bare stiger 
eksponentielt, er den faktisk på vej til et slags plateau omkring 2050 til 
2100, på omkring 10 til 11 milliarder og derefter falder. Nu med anti-
aldringsteknologi ændrer det ting, og i det omfang vi kan forlænge en sund 
levetid, ved du, befolkningsstørrelsen vil vokse hurtigere. Eller, eller med 
andre ord, efter 2100, falder den langsommere, end den ellers ville have 
gjort. Og det er interessant at bemærke, at Elon Musk faktisk nævnte i sit 
interview ved Axel Springer Awards for nylig, at under befolkning faktisk 
sandsynligvis vil være et større problem end overbefolkning i den nærmeste 
fremtid. Han råbte også for at løse aldring i det interview, som du kan slå 
op. Men alligevel går jeg væk. Så pointen er, at hvis vi er i stand til at 
bremse aldring, bliver mange af ressourceproblemerne, som du korrekt 
påpegede, nødt til at løse alligevel på grund af det uholdbare 
forbrugsniveau. Så vi behøver ikke dræbe mennesker, ikke. Men ved ikke at 
løse deres aldring og lade dem dø af kræft, hjertesygdomme, diabetes for at 
løse dette problem på samme måde, som vi ikke ville lade folk dø af COVID-19. 
For at reducere CO2-fodaftrykket i et sådant land ville det være en absurd 
politik. Så Neo Malthusian-kollaps er dybest set en myte. Og en anden sjov 
kendsgerning om en slags overbefolkning er i 2012, der var dette hold fra 
projektet pr. Kvadratkilometer ledet af Tim de shot, og de producerer denne 
infografik for at vise en slags ligesom hvor mange mennesker kunne passe ind 
i regioner på jorden. Og hvis befolket så tæt som New York, kunne hele 
verdens befolkning passe ind i et område på størrelse med Texas, ikke? Tænk 
på, at hvis verdens befolkning er så tæt som New York, kan hele verdens 
befolkning passe ind i et område på størrelse med Texas, ikke? Så faktisk ved 
du, det er ikke sådan, at vi løber tør for plads, ikke. Og så går vi også ud 
i rummet med, du ved, med Elon Musks firma og SpaceX og med Blue Origin og så 
videre, siger Basil selskab, så vi har også potentielt kolonier på Mars i 
fremtiden og så videre. Så virkelig ved du, det er bare en rød sild, denne 
idé om, at verden bliver overbefolket. Og at vi alle vil være, ved du, at dø 
af sult. Du ved, det er bare ikke tilfældet, vi har ressourcerne, det handler 
bare om at fordele dem effektivt, og du ved, at udvikle teknologier for bedre 
at give dem mulighed for at blive allokeret effektivt. Og du ved, vi kunne 
tale om fødevareproduktion, vi kunne tale om CO2-emissioner, jeg mener, hvis 
vi ser på CO2-emissionerne i USA versus Portugal for at udvikle lande, der 
har tilsvarende levestandard og livskvalitet, men Portugal udsender mindre 
end, tror jeg, en tredjedel CO2 pr. indbygger end USA, ikke, fordi de har 
mere vedvarende energi, det er, du ved, det er bare mere effektivt og så 
videre. Så du ved, vi behøver ikke at have høje niveauer af co2-emissioner, 
vi skal bare, du ved, organisere tingene på en måde, og du ved, tilpasse 
incitamenterne og så videre til at stimulere vedvarende energi og bruge 
teknologi, geoteknik og så videre for at løse nogle af disse problemer, som 
han sagde. Og så endelig, noget interessant, du nævnte, handlede om en slags 
mental sundhed, for lad os sige i fremtiden, at vi har slags vi har løst 
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aldring, og vi har løst bilulykker, måske med autonome køretøjer og så 
videre. Og hvad dør folk af, lad os sige at dø af mord og lad os sige, at jeg 
ikke med sikkerhed kan tale om indflydelsen af mental sundhed på mord. Men 
jeg tror, at mental sundheds indflydelse på selvmord bestemt kan være en stor 
faktor. Men her er en sjov kendsgerning for dig. Gæt hvilken aldersgruppe der 
har den højeste grad af depression og selvmord. Det er de ældre, du kan slå 
dette op. Faktisk tror mange mennesker, at du ved, depression, og du ved, 
disse slags forhold forekommer som yngre mennesker, men faktisk de højeste 
niveauer af depression. Og det er noget, jeg lærte på mit 
neurovidenskabskursus i Oxford, ikke? Vi havde haft foredrag om, du ved, 
geriatrisk psykiatri, du ved, at den højeste grad af depression er hos ældre, 
og den højeste grad af selvmord er hos ældre, især mænd. Men pointen er, at 
samfundet faktisk fejer dette under gulvtæppet. Og desværre klassificeres 
mange af disse selvmord hos ældre forkert som eutanasi, selvom de ikke 
opfylder kriterierne for eutanasi. Så jeg synes det er rimeligt at sige, at 
hvis du gennemgår neurodegeneration, hvis du mister dine minder, hvis du 
glemmer hvem du er, og du ikke er i stand til at fungere, er det korreleret 
med depression. Og vi ved du, der er meget stærke indikationer i dataene for 
det. Og det giver mening, ikke, hvis du mister dit sind på grund af aldring, 
og igen, dette sker i sund aldring. Igen, min ven her, Oxford, der arbejder i 
Alzheimers lab, hun bogstaveligt talt kiggede på hjernen hos afdøde 
mennesker, der er citater, ikke-citerede, sunde og har Alzheimers. Og de har 
begge tegn på amyloidplader, ikke sandt, de har begge disse kendetegn ved 
Alzheimers, fordi det bare er en del af aldring, som om du ikke kan blive 
ældre og have, du kan ikke leve til 90 år og har ingen tegn på nyt 
generation, det er ikke muligt, fordi de underliggende kendetegn ved aldring 
forårsager denne ophobning af skader, der i sidste ende driver disse 
patologier i hjernen. Så pointen er, at hvis vi ønsker at forbedre mental 
sundhed, tror jeg virkelig, at det er et godt skridt at slippe af med 
aldring. Det er ikke Det er ikke det eneste. Jeg tror, vi også har brug for 
andre strategier. Og jeg tror, jeg er ret sikker på, at ting som VR kan 
spille en stor rolle. Der er noget interessant arbejde, der udføres med VR, 
for du ved, at overvinde traumer og social angst og den slags ting. Så jeg er 
ret optimistisk over den slags tilgang. Men også ting som psykedelika mod 
depression. Du ved, der er mange nye virksomheder og spændende arbejde i det 
rum. Og endda, du ved, ukendte ukendte, jeg tror, at der også vil være 
fodboldlægemidler, som du ved, muligvis endnu mere spekulativt, du ved, 
hjernecomputergrænseflader, såsom neuralt link og åbent vand, der giver os 
mulighed for at dybest set, med et tryk på en knap, måske er dette 30 4050 år 
fri med et tryk på en knap, dybest set slukke for angst eller slukke for 
depression, som i, vi har et program, der stort set er som f.eks, men meget 
mere kraftfuld, og du ved, har hundreder af 1000'ere, hvis ikke millioner af 
noder, der grundlæggende kan identificere hjerneaktivitetsmønstre forbundet 
med angst eller depression og derefter dybest set producere elektriske 
elektriske signaler på en sådan måde, at det faktisk kan af at træne os ud af 
disse tankemønstre. Jeg ved, det lyder ret spekulativt. Men jeg tror, at 
noget lignende vil ske. Eller vi får bedre psyko-lægemidler, der ligner 
psykedelika, men med, du ved, færre bivirkninger og endnu mere potente. Og 
det kan målrette mod den slags veje, der er forbundet med angst og 
depression. Og interessant er det, det er faktisk derfor, jeg skiftede ud af 
neurovidenskab, og jeg er mere interesseret i aldringen, fordi bundlinjen er 
din mentale sundhed betyder ikke noget, om du er død. Ret. I øjeblikket er 
det, der dræber de fleste mennesker, ældes. Så jeg er fokuseret på det. Men 
gæt hvad, når vi løser aldring, og den største dødsårsag er selvmord, så 
helvede ja, jeg går tilbage til neurovidenskaben og prøver at stoppe folk i 
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at begå selvmord. For i sidste ende tror jeg, du ved dog, at vi kan, du ved, 
slippe af med døden og bare holde mennesker i live, i stand til at leve deres 
liv uden at skulle bekymre sig om døden. Jeg synes det er, jeg synes det er 
en af de vigtigste prioriteter for menneskeheden. 
 
Jake 1:24:10 
Så lad os tale lidt om mere om hjernemaskinen. Ja, koncept for 
hjernemaskineinterface Ved du, vi talte om lang levetid undslippe hastighed 
som værende en vej mod hvor vi kunne have teoretisk, teoretisk, kunne vi have 
udødelighed. cryonics er en anden vej, som folk, du ved, de måske ikke tror, 
at vi i deres levetid kan have en lang levetid, der undslipper hastighed, så 
de kan forfølge cryonics som en måde at være i stand til at blive genoplivet 
og i live, når vi kommer til det punkt, hvor vi i det mindste kan opnå 
betydeligt længere helbredsspænd. Hvordan kan alle disse andre, du kender, 
ligesom tankerne uploade koncept? Hvordan tænker de, du kender cryonics, at 
uploade hjernemaskine-interface, de forskellige slags kategorier hænger 
sammen med dette mere, du ved, videnskabeligt fokuseret, aldrende samtale fra 
dit perspektiv? 
 
Jack Harley 1:25:11 
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg gætter på, at en potentiel 
tilbagevisning til det, jeg foreslår om helbredelse af aldring, er godt, og 
måske kan nogle læsere finde dette ganske underligt koncept. Men hvorfor skal 
vi løse aldring, hvis vi bare kunne uploade folks hjerner eller noget 
lignende. Nu, bare for at give lidt baggrund, denne idé om upload af hjerne 
eller sind, virker det ret spekulativt. Men hvis du tager 
beregningsfunktionalisme og materialisme seriøst, som disse filosofiske ideer 
er i, kender du den filosofiske undersøgelse, undersøgelsesområdet for 
sindets filosofi, hvilke er disse ideer, som hjernen grundlæggende består af 
fysiske ting, atomer , du ved, neuroner osv. Og de beregningsprocesser, der 
forekommer i hjernen, skaber dybest set denne simulering, som vi lever i, du 
ved, denne bevidsthed, rigtigt, tillader os at opleve noget. Så vi eksisterer 
inden for denne form for bevidsthed, der kører på vores hjernes 
operativsystem. Og ideen er, at vi slags kan rekapitulere det samme program, 
den software, som vores bevidsthed findes på på en computer. Og du ved, der 
er en masse sindefilosofi forbundet med godt, ville det virkelig være din, du 
ved, ligesom hvis jeg scanner din hjerne nu og sætter dig i en computer, men 
du stadig lever nu, med en på computeren, er versionen af Jake på computeren 
stadig dig? Så? Og det er en slags åbent spørgsmål i filosofien. Og der er 
faktisk en hel del uenighed blandt akademiske filosoffer om denne slags gamle 
transhumanistiske spørgsmål om, vil du stadig være dig, hvis du får dit sind 
uploadet? Så for mig personligt er grunden til, at jeg er meget interesseret 
i aldring, fordi jeg synes, det er sådan en lavt hængende frugt. Ligesom, 
tror jeg, med hensyn til upload af sind, er vi nødt til at undersøge lidt 
mere og forstå bevidstheden bedre, og at, du ved, udvikle disse slags felter 
fremad. Før tror jeg, at vi bare med tillid kan sige, at vi bare kan uploade 
en milliard folks sind, og vi kan leve for evigt. Jeg tror, at der er mange 
trin, der skal ske inden denne situation. Og jeg tror, at den laveste 
hængende frugt, selvom vi ønsker, at denne situation skal komme til sidst, 
bare er at stoppe folk, der dør af aldring. Jeg mener, vi har 100.000 
mennesker, der dør pr. Aldring. Og selvfølgelig er disse mennesker, især hvis 
de, ved du, ikke bliver kryo-bevaret kryogent, og endnu mere, hvis de har 
neurodegeneration, er det meget usandsynligt, at vi vil være i stand til at 
bringe dem tilbage. Ret. Så spørgsmålet er, ja, hvordan får vi så mange 
mennesker, der lever i dag, til at gøre det til lang levetid undslippe 
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hastighed eller endda at gøre det til et punkt, hvor vi, forhåbentlig, kan 
opnå en slags udødelighed, forhåbentlig eller i det mindste en eller anden 
måde at leve et meget længere liv på. Så vi kan, vi behøver ikke være 
begrænset af den slags biologiske begrænsninger, som vi i øjeblikket er 
bundet af. Så jeg tror noget som kryonik nu, jeg så faktisk, at jeg 
interviewede Aubrey de Gray, som du for nylig gjorde for Oxfords aldrende 
samfund. Og du ved, jeg spurgte ham om cryonics, fordi det var et spørgsmål, 
der kom op. Og Aubrey de Gray. Han er en stor tilhænger af kryonik. Men han 
faktisk fordi han er ret bullish og ganske optimistisk med hensyn til 
tidslinjer for langvarig undslippehastighed, i den forstand at han tror, at 
vi sandsynligvis vil nå langvarig flugthastighed omkring 2036, hvilket 
betyder, at mennesker, der lever i 2036, vil være i live for at drage fordel 
af terapier, vil så give dem mulighed for at leve længe nok til at drage 
fordel af endnu bedre terapier til, du ved, ad uendelig til at eksistere 
dybest set for evigt, indtil de dør af noget andet. Så men selv på trods af 
hans ganske optimistiske fremskrivninger af lang levetid undslippe hastighed 
med denne 2036 estimering, som han estimerer med 50% sandsynlighed, mener han 
faktisk stadig, at kryonik er vigtigt, især for folk, der er gamle nu, ikke? 
For hvis vi tager seriøst Nå, hvis vi ser på dataene, og vi ser, at 37 
millioner mennesker dør om året, mener jeg, hvis vi taler om 2036, det er, 
det er næsten hvis min matematik er korrekt. en halv milliard mennesker. Ja, 
det er, det ville potentielt være, at mere end en halv milliard mennesker 
ville dø, selv i de 16 år, mellem, ja, 15 år nu mellem 2021 og 2036. Så for 
de en halv milliard mennesker, ved du, det er venligt af, ved du, vi vil 
redde så mange af disse mennesker som muligt. Og den måde, vi gør det på, er 
ved at fremskynde anti-aldring, så vi kan få disse terapier til verden 
hurtigere. For at vi kan redde disse mennesker, for hvis vi kan skubbe 
langvarig flugthastighed så tidligt som muligt, med andre ord, hvis vi kan 
gøre disse velopterapier for at holde os i live længe nok til i det 
væsentlige at leve for evigt, din vilje til at være funktionelt udødelig. 
Hvis vi kan skubbe denne dato tidligere og tidligere og tidligere, betyder 
det, at mange af disse mennesker, der ellers ville have været døde for evigt, 
okay, du ved, døde væk, vil nu foretage den nedskæring. Fordi tænk over 
dette, ikke? Hvem vil være i den sidste generation for at dø? Jeg forestiller 
mig, at du er 90 år, ikke? Du er 90 år, og du har en terminal kræftdiagnose. 
Og du ser nyhederne. Og du kan se, at forskere siger, at vi om to år vil have 
vellykkede behandlinger mod aldring, men det er for sent for dig. Ret? Hvor 
deprimerende ville det være at være i den sidste generation at dø for at 
vide, at efter at du, som du ved, andre mennesker vil leve for evigt, men du 
vil dø? Og det bliver det? Ret? Det er ekstremt deprimerende. Og vi ønsker 
virkelig ikke den situation. Så hvordan undgår vi det? Den måde, vi undgår 
på, er, at vi investerer meget nu, vi får anti-aldringsterapier, vi får så 
mange mennesker til at foretage nedskæringen som muligt. Jeg mener, i sidste 
ende er det som en, det er som en spilteoretisk situation. Hvis vi alle 
prioriterer vores egne liv, og ingen virkelig bidrager til anti-aldring, dør 
vi alle sammen, ligesom alle en milliard mennesker på jorden vil dø. Men hvis 
vi alle kan lide at binde os sammen, og vi tager anti-aging alvorligt, og vi 
prøver virkelig at fremskynde denne forskning, vel vidende at det er i vores 
bedste interesse, fordi vi er alle sammen, hvis vi ikke gør det, så vi kan 
faktisk få disse terapier. Ligesom hvis du virkelig ser på videnskaben, og du 
ser på, hvor store fremskridt vi har gjort, selv med det lille beløb, vi har 
haft inden for dette felt, er det ret bemærkelsesværdigt. Og hvis du skalerer 
det op med et par størrelsesordener. Og så tænker du på, ved du, hvad vi 
kunne opnå med hensyn til at være i stand til at forsinke aldringsprocessen, 
dybest set reparere kendetegnene ved aldring osv. Du ved, der er ret god 
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grund til at tænke optimistisk, du ved, at være optimistisk og tro, at vi 
kunne få denne teknologi temmelig snart. Ret? Hvornår? Vi er ikke sikre. Men 
helt sikkert bør vi prøve at få det så hurtigt som muligt i betragtning af at 
100.000 mennesker om dagen dør, og hver dag hurtigere får vi denne teknologi 
repræsenterer 100.000 liv reddet. Så i sidste ende tror jeg, at cryonics helt 
sikkert er nyttigt for folk, der, som er ældre nu, især fordi hvis du er i 
70'erne eller 80'erne nu, måske ikke du lever længe nok til at nå et 
tidspunkt i historien, vil det i fremtiden, hvor vi har anti-aldrende 
terapier. Så kryonik er denne idé om at fryse din krop og med håb om at blive 
genoplivet i fremtiden sandsynligvis et sikkert spil. Nu, for dem der ikke 
ved meget om cryonics. Jeg anbefaler den hvide, men hvorfor. Com oversigt 
over cryonics, det forklarer det meget godt. Men grundlæggende er 
forudsætningen for cryonics, at når vi klassificerer nogen, er de juridisk 
døde i dag. Det betyder ikke, at nedbrydningspunktet i fremtiden vil 
repræsentere biologisk død på samme måde, at hvis vi går 100 år tilbage, hvis 
nogen har et hjerteanfald, og så kan vi sidde den døde i den periode til i 
dagens tidsperiode betragtes de ikke længere som døde, fordi vi har 
defibrillatorer, vi har HLR osv. Vi kan genoplive dem. Og ideen er, at i 
fremtiden, selvom vi har ting som kræft, fordi jeg tror, at kræft faktisk er 
et sværere problem på mange måder end at bremse aldring. I fremtiden, når vi 
faktisk meget let kan fjerne alle kræftformer, så kan en person, der måske 
døde af kræft, frigøre deres krop og reparere deres krop, bringe dem tilbage 
til livet. Nu er det mere spekulativt. Og jeg sætter ikke meget tillid til, 
at cryonics fungerer, mange estimater fra eksperter ligger inden for, du ved 
godt, de har som en middel slags normaliseret distribution med en medianværdi 
på omkring fem til 10% sandsynlighed for, at cryonics fungerer. Og personligt 
vil jeg ikke rigtig risikere mit liv og livet for alle mine kære og alle på 
jorden. Det vil jeg ikke, jeg vil ikke lægge 5% sandsynlighed for succes på 
det, ved du, og det er hvad kryonik er. Så det er derfor, jeg synes, at anti-
aldring er en meget bedre strategi, fordi den er 100%. Ligesom ved du, hvis 
din anti aldring fungerer, er der ingen usikkerhed om det. Du behøver ikke, 
du ved, sove i kryostase i 100 år, og håber derefter at vågne op, du ved, du 
er bare vågen hele tiden. Så ja, så tror jeg i sidste ende i den langsigtede 
fremtid, måske 1000 år eller hvad det nu er, noget som neuralt link, der 
sikkert kan uploade vores sind på en måde, der kan realiseres, kan vi 
pålideligt være sikre på, at det stadig er os og bevarer vores identitet. Jeg 
tror, ja, det ville være dejligt. Det ville være sejt. Men jeg tror, at det 
meget mere presserende problem, så vidt jeg kan se, er det faktum, at vi har 
37 millioner mennesker, der er på størrelse med Canada og dør hvert år i 
aldring, og det er en så lav, lavt hængende frugt. For selv hvis vi ikke 
fuldt ud løser aldring, får vi i det mindste terapier for at få de fleste af 
de mennesker, der ellers ville være døde af aldring, til at leve længe nok 
til at drage fordel af disse mulige fremtider, hvor vi, du ved, har noget 
imod upload eller, eller anden form for hjernebevarelse og så videre. 
 
Jake 1:35:18 
Ret, så du talte om Aubrey, hans skøn over 15 år, måske når lang levetid 
undslippe hastighed, jeg kan godt lide dig, det lyder som at tage en slags 
konservativ tilgang til disse spørgsmål. For hvis du begynder at komme ind i 
slags disse derude, synes der at være problemer, og du ikke tager en 
konservativ tilgang på den ene side, mister du mange mennesker. Og på den 
anden side er det sandsynligvis ligesom ikke, jeg ved det ikke, det er bare 
ikke min personlige tilgang til ting. Så jeg tager Audreys 15-årige skøn. Og 
du ved, jeg synes, hvad han laver er fantastisk. Du ved, vil ikke tage noget 
væk fra det. Men jeg vil bare tage en mere konservativ holdning og sige, 
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Okay, hvad hvis det tager dobbelt så lang tid, som han tænker, og så ved du, 
30 år fra i dag, i stedet for 15. Og på det tidspunkt, jeg ' Jeg kan godt 
lide, du ved godt, jeg er tættere på, som i min middelalder, vil sige det. Og 
så ved du, hvis det tager en anden, hvis det tager tre gange, hvad Aubrey 
siger 45 år, så er jeg som syv år gammel. Og på det tidspunkt kan det være, 
næsten for sent at anvende nogle af disse teknologier eller hvad det nu er. 
Så hvis jeg vil gøre det bedste af det, jeg kan bedst gøre, hvad jeg kan gøre 
for at være i live og relativt sund og noget berettiget til de forskellige 
terapier og behandlinger på det tidspunkt, hvor vi måske eller måske ikke når 
lang levetid, undslippe hastighed, hvis det er om 15 år eller 30 år eller 45 
år, hvad det end måtte være. Jeg ved, der er visse ting, jeg tænker på hans 
lignende, min personlige sundhed og levetid strategier. Og de er ikke som 
super derude, ligesom du ved, øvelser er måske først og fremmest. Men vi vil 
meget gerne høre noget af dit perspektiv på, hvad nogle af dine personlige 
strategier er for at være slags levende og godt på det punkt, hvor vi måske 
når nogle af disse terapier og er i stand til, du ved, bringe forstærkninger 
til at leve længere og sundere liv. Og så ved du, efter det kan vi afslutte, 
afslutte samtalen med at tale lidt om, hvad der fik dig til alt dette i 
første omgang. 
 
Jack Harley 1:37:19 
Ja, sejt. Så bare for at afklare alle forudsigelser om racer. Så han gav 50% 
sandsynlighedsoverslag for at nå langvarig flugthastighed inden 2036. Men han 
tildelte også en 10% sandsynlighed for, at vi ikke ville have nået inden 
2100. Så jeg tror, du ved, som du har foreslået, er der en konservativ se, at 
vi ikke har disse teknologier i et stykke tid. Og jeg tror, hvis vi lever i 
den slags verden, tror jeg, at den mest sandsynlige årsag til det er ting som 
den aldrende trance og folks uvillighed til faktisk at acceptere, at aldring 
er en dårlig ting, og en dårlig ting, som vi kan løse . Og det er derfor, du 
kender, det arbejde, du laver, og mange mennesker, der er, der prøver at 
promovere videnskaben, og og folk i marken, der laver videnskaben, er så 
vigtige, fordi vi er nødt til at fremskynde tidslinjer så meget som muligt. 
For hvis vi ikke gør det, vil alle, der lever i dag, de 8 milliarder 
mennesker, der lever i dag, alle dø, og der vil være permanent væk som de 100 
milliarder mennesker, der eksisterede før os. Så gå videre til slags 
personlige strategier for lang levetid. Nu er der slags to tankeskoler. Så en 
tankegang er, hvad Aubrey de Gray slags foreslår, hvilket grundlæggende er, 
at der ikke er meget, du kan gøre nu, ud over hvad din mor ville have fortalt 
dig. Og at det bedste du kan gøre er bare at prøve at promovere feltet. Så 
Audrey's svar ville sandsynligvis være i stedet for at købe mange 
kosttilskud, i stedet for, du ved, forsøger at forfølge den bedste og dyreste 
anti-aldringsteknologi, som vi har i dag, ville du sandsynligvis have det 
bedre, ved du bare at fortælle dine venner og familie til at donere til sens 
Research Foundation, som er en velgørenhedsorganisation i USA, der 
finansierer nogle af disse forskningsprojekter og dette felt inden for 
neurovidenskab for grundlæggende at få bedre terapier, der fuldstændigt 
overskygger alt, hvad vi har i dag. Så jeg mener, i dag synes vi ting som 
motion og god kost er ret vigtige, og de er for nutidens standarder. Men hvis 
vi går om 100 år, og vi har nogle nanoteknologier, der øjeblikkeligt kan 
fjerne alle vores aterosklerotiske plaques, hvilket er noget, som folk 
arbejder på i øjeblikket. Derefter, og vi har alle disse andre teknologier, 
der kan, du ved, reparation kan reparere alle skaderne ved aldringens 
kendetegn, så i den slags situation. Motion betyder ikke rigtig noget. Som om 
du ikke behøver at udøve, fordi hele fordelen ved motion kan du dybest set 
kunstigt udrette, så det er en tankegang. Ret? Så en skole. Så Aubrey de 
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Greys tankegang er grundlæggende, du behøver ikke bekymre dig for meget og 
blive besat af anti-aldringsstrategier eller tage alle mulige kosttilskud, 
for i det lange løb, hvad der vil gøre en meget større forskel, er om vi 
faktisk fremskridt i marken. Så jeg tror, der er noget fortjeneste ved det. 
Og jeg tror, de fleste mennesker, hvis de, hvis de er seriøse med at leve et 
meget langt liv, synes jeg i det mindste at være opmærksom på marken og måske 
fortælle et par af deres venner og familie, kolleger og så videre, er 
sandsynligvis en god ting at gøre. Fordi jeg synes, det er ligesom, når vi 
først har en kritisk masse af samfundet, der bekymrer sig om dette problem, 
så har du finansiering, ved du, regeringen skal tage det mere alvorligt. Og 
du ved, NIH-budgettet og gerovidenskaben, budgetstigninger, og pludselig 
begynder du at se en hurtigere udvikling. Og når du ser ud som en slags mere 
forbrugerinteresse, ved du, at markedet kommer til at drive meget mere slags 
udvikling på bioteknologisiden. Men alligevel, så det er en fra hinanden. Nu 
er den anden tilgang, som er tilgangen til en som min ven, Sebastian, brygger 
Meyer, som er bioteknologi VC med lang levetid, som er grundlagt til 
bioteknologivirksomheder med lang levetid, hans tilgang er at grundlæggende 
prøve og gøre begge dele, som om du vil prøve fremskridt i marken, men du vil 
også fokusere på personlige strategier for lang levetid. Nu kender han 
videnskaben meget bedre end jeg. Og jeg har lige et dokument foran mig, der 
indeholder noget af hans protokol. Så hvorfor går jeg ikke igennem nogle af 
tingene på hans protokol, fordi jeg vil udsætte min mening om personlige 
levetidsstrategier til Sebastian, fordi han er meget mere, ved du, meget mere 
kyndig på dette område. Men jeg vil bare gennemgå et par af tingene her. Jeg 
mener, daglig multivitamin, omega tre tumeric, resveratrol, Metformin, 
quesiton nr, som er nikotinamid, gummikerne, undskyld, nicotinamid, ribosid, 
vitamin D, 
 
vitamin C, B, 12. Og med hensyn til livsstil ved du, intermitterende fastende 
kulhydratreduktion, lav stress, motion, gå, cykling, svømning, du ved, lidt 
styrketræning eller måske en seks reduktion, animalsk reduktion , otte til ni 
timers søvn, stressreduktion, sollyseksponering. Og ja, og det er en slags 
nogle af de vigtigste ting, han gør. Og fordi han er meget dybere fortrolig 
med noget af forskningen og har været involveret i marken meget længere, end 
jeg har gjort, vil jeg bare udsætte mine mine, mine anbefalinger til ham. Men 
forresten, dette er naturligvis ikke en, du ved, medicinsk, du ved, det er 
ikke en slags billig lægehjælp. Men det er bare nogle ting, du kan begynde at 
undersøge. Så hvis du bare vil gå tilbage i optagelsen, skal du bare kigge på 
nogle af de forbindelser, som jeg nævnte, og begynde at google dem om at lære 
om dem. Jeg tror, også David Sinclairs boglevetid har nogle rigtig gode 
forslag til grundlæggende strategier, som du kan anvende i dag for at 
forlænge din sunde levetid. Og jeg synes også, de er ret robuste også. Og de 
overlapper stort set det, Sebastian har foreslået her. Så for at opsummere, 
ved du, der er Aubrey de Gray tilgang, som er, du ved, gør hvad du vil, fordi 
det ikke betyder noget ved hånden. Aubrey har offentligt udtalt, at du ved, 
han sover ikke så meget. Men han han er faktisk heldig, at han har en ganske 
lav biologisk alder for sin kronologiske alder, som han har målt. Men jeg 
tror, at en person som David Sinclair eller Sebastian sandsynligvis vil 
fremme en mere proaktiv tilgang til anti-aldring, som involverer, du ved, at 
udøve meditation, stressreduktion, sove, slankekure og tage visse 
kosttilskud. David Sinclair er en stor tilhænger af Metformin og resveratrol 
og en ad-forløbermolekyler såsom en Amen. Så ja, så jeg tror, det er nogle af 
de vigtigste ting at tænke over, tror jeg, for at lære mere om dette felt, 
fordi det er sådan et nyt felt. Og mange mennesker vil ikke have lært om det. 
Jeg tror, at jeg læser David Sinclairs bog, der hedder levetid, hvorfor 
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aldrer vi? Hvorfor vi ikke behøver det, er sandsynligvis den bedste slags 
manual som introduktionsmanual til anti aging. Og derfra kan du begynde at 
undersøge resveratrol. Men for mænd, ved du, der er mange virksomheder nu som 
ikke aldrer, der producerer disse slags forbindelser, som du kan, du kan 
købe. 
 
Jake 1:44:26 
Ret? Ja, det synes jeg er et nyttigt overblik. Og selvfølgelig kan folk gøre 
deres egen due diligence og, du ved, måske læse Davids bog eller udforske 
nogle af de alternativer, som du påpegede. Jeg vil lukke vores samtale. Jeg 
mener, det har været en fascinerende samtale om aldring og, og hvordan vi 
alle kan leve sundere og længere. Jeg tror, dette forhåbentlig bliver en god 
samtale og et interview for mange mennesker at lytte til, og hvis du kommer 
ind med et åbent sind, tror jeg, det kan ændre mange menneskers sind. Men jeg 
vil slutte med, hvordan du blev interesseret i aldring. For det første og i 
samtalen før denne samtale fortalte du mig noget ret interessant. Jeg mener 
på den ene side dig, du talte om, hvordan du ser livet som et 
optimeringsproblem med to variabler, hvor den ene er udsat for subjektiv 
velvære og den anden er lang levetid. Og selvfølgelig taler vi nu mest om 
stigen. Men jeg forstår, at du har en masse mildt sagt erfaring med 
meditation. Og jeg ved ikke, om du har det godt med at dele den slags 
praksis, og faktisk hvor længe du har mediteret i form af tid på dagen, men 
vi vil meget gerne høre om, hvordan slags alt dette førte dig dit sted, hvor 
du arbejder i dag med aldring. Og så hvis du ikke har noget imod at udvide 
meditationspraksis lidt, for jeg ved, hvornår da du fortalte mig om det, var 
det noget, der stod som meget usædvanligt. Og jeg tror, i det mindste på 
denne podcast, kan jeg godt lide at tale med folk om deres mest usædvanlige 
vaner, fordi jeg synes, de ofte er nogle af de mest interessante. Så jeg 
ville elske, hvis du kunne røre ved alt det der. 
 
Jack Harley 1:46:02 
Ja, sikkert. Så det første, jeg siger, er, at jeg bestemt ikke ville sige, at 
jeg er ekspert på meditation. Selvom jeg har tænkt meget på meditations rolle 
og anden form for buddhistisk praksis, men også andre psykologiske 
fremgangsmåder, som du finder i traumeterapi. Jeg mener, her i Oxford har vi 
nogle af de bedste traumaforskere i verden og andre CBT-teknikker, og dybest 
set ved du, optimerer din psykologi ved hjælp af mange af disse 
fremgangsmåder, hvis vi virkelig forenkler livet. Nu er dette en grov 
forenkling, men jeg tror, at nogle af de vigtigste ting er, ved du, hvor godt 
føler du, det er en slags hedonistisk utilitarisme, ligesom hvor meget 
psykologisk velbefindende har du? Og hvor længe har du det så? Det er stort 
set det, de fleste af os på et eller andet niveau søger. Nu kan det 
manifestere sig på alle mulige måder, folk er interesseret i sport, eller 
slappe af på stranden eller være sammen med familien eller være produktive 
osv., Men en slags psykologisk velvære. Og så tror jeg, at en anden faktor, 
der er vigtig, er lang levetid, fordi du kan få et godt liv. Men hvis du dør, 
når du er 10 år, er det på en eller anden måde ikke så godt eller ikke så 
meningsfuldt som om du i det mindste for den person, som om de skulle have 
levet for at sige 70 eller 80, fordi de har mere tid at selvrealisere. Måske 
lærer de mere om sig selv i 20'erne. Og så selvom de dør, når de er 10 år, 
har de faktisk ikke oplevet livet så fuldt som jeg ellers kunne have gjort. 
Så i mit tilfælde, ved du, brugte jeg bare meget tid på at tænke på, okay, 
jeg eksisterer inden for den simulering, der er skabt af min hjerne, som 
dybest set er dette fremvoksende fænomen, der kommer ud af 
beregningsprocesserne i min hjerne . Og okay, hvad prøver jeg at opnå? Nå, du 
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ved, tidligere har jeg drevet en virksomhed. Og du ved, der er forskellige 
spil, som vi spiller, ikke? Som i den akademiske verden spiller folk et spil, 
hvor de ønsker at få så mange publikationer som muligt og citater og blive 
respekteret inden for deres felt. I erhvervslivet spiller folk et spil, hvor 
de forsøger at, du ved, skaffe så meget indtægter som muligt for deres, for 
deres virksomheder osv. Så der er alle disse forskellige spil i livet, men 
jeg prøvede at tænke på, ved du, hvilket spil vil jeg spille? Og hvorfor vil 
jeg spille det? Du ved det, fordi jeg arbejdede før, og jeg har brugt lidt 
tid i den akademiske verden. Men i sidste ende tror jeg, du ved, disse spil 
tjener bare et dybere underliggende slags mål, som vi har på et eller andet 
niveau, nemlig at føle os godt, vi vil bare have det godt. Og når jeg tænkte 
på dette problem, og når jeg, da jeg begyndte at tænke på alle disse 
neuropsykiatriske tilstande, som jeg studerede i mine mestre depression, 
angst, bipolar såvel som neurodegeneration osv. Jeg tror, hvad jeg 
konkluderede er, at du ved, at overvinde alt traume og forsøger at arbejde 
igennem, du ved, du ved, din dybeste slags ligesom, dybest set siger jeg ikke 
gulve, men aspekter af din psykologi, der er begrænsende dig fra at optimere 
dit velbefindende, hvilket ikke er en eneste ting, men som efter min mening 
kræver forskellige vinkler. Så jeg tror, der er en rolle i selv fra religiøs 
lære, ikke engang hvis du ikke synes, deres religion er korrekt. Jeg tror der 
er en rolle for at bruge religiøs lære til at optimere din cyklus, dit 
psykologiske velbefindende på tværs af forskellige bevidste tilstande. Og 
dette er ikke noget, jeg har skrevet meget om. Så jeg kan ikke rigtig give en 
meget robust forklaring på dette. Men jeg tror, visse fremgangsmåder, åndelig 
praksis, du ved, de kan give visse niveauer af eksistentiel, du ved, rolig og 
så videre. Og du ved, ironisk nok er det lidt af en del af de aldrende 
tendenser. Så jeg støtter det ikke på bekostning af rationalitet. Men med 
hensyn til forbedring af psykologisk velvære tror jeg, det kan være ret 
nyttigt. Og personligt fandt jeg ud af, at især en masse praksis fra 
buddhismen, du ved, dybest set indser, at mest lidelse kommer fra 
tilknytning, som om du ved, hvorfor du er utilfreds. Nu fordi du er lidt 
sulten. Du har en vedhæftet fil til det. Fordi du, du gerne vil have et lidt 
højere lønnet job, eller fordi du er utilfreds med dette venskab eller dette 
ugentlige, ved du, der er alle disse vedhæftede filer, vi har, vi ønsker, at 
verden skal være på en måde, det er anderledes end det i øjeblikket fra 
hvordan det i øjeblikket er. Og det er dybest set, hvad Buddha for 2000 år 
siden sagde, sagde han, hvis du er tilknyttet, vil du lide. Hvis du slipper 
alle dine vedhæftede filer, lider du ikke så meget, og du vil føle dig bedre. 
Og i mit tilfælde, da jeg, du ved, havde jeg kendt til buddhismen i et stykke 
tid. Men da jeg faktisk begyndte at øve det, og faktisk fulgte nogle af de 
trin, som Buddha anbefalede at faktisk slippe nogle af disse vedhæftede 
filer, bemærkede jeg, at den marginale nytte af min psykologiske velvære 
forbedres meget hurtigere ved hjælp af denne tilgang end nogen anden anden 
tilgang. For eksempel, hvis jeg tjente som 10% mere indtjening med min 
virksomhed tilbage i 2018 2019 ved du, at det ikke rigtig påvirkede mit 
velbefindende så meget. Men hvis jeg mediterede 10% mere, havde det ligesom 
en, som en forholdsmæssig stigning i mit psykologiske velbefindende, var 
dette den observation, jeg bemærkede. Så for mig virkede det bare som, ja, 
alt hvad du behøver for at være ekstremt glad er disse fremgangsmåder. Nu 
taler jeg om den buddhistiske praksis, men det er også meget værdifulde 
aspekter af traumeterapi, du ved, bøger som krop holder pointen og sådan 
noget. Selv noget af arbejdet af Anki, eulas. i Oxford er hun en af de mest, 
dette har også været en ganske stor indflydelse, og det har haft en stor 
indflydelse at have foredrag fra hende og tale med hende. Men dybest set tror 
jeg, du ved, forståelse af din psykologi og vedtagelse af visse 
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fremgangsmåder, såsom buddhistisk praksis og meditation, tror jeg, er en af 
de mest robuste måder at forbedre psykologisk velvære på. Når det er sagt, 
forstår jeg, hvorfor mange mennesker ikke vil gøre det, fordi det involverer 
at gøre ting, der er udfordrende, og at folk ikke kan lide at gøre, du ved, 
at give slip på ting, du har holdt fast i din hele livet er faktisk en ganske 
følelsesladet, udfordrende ting at gøre, hvorfor mange mennesker ikke kan 
lide at gøre det. Og det indebærer faktisk noget at give slip på dele af din 
identitet, det føles ikke godt, når du er, når du introspekterer. Og du ser 
alle disse vedhæftede filer, du har holdt fast i hele dit liv, til bestemte 
ideer om dig selv og hvordan du gerne vil have verden til at være, du ved, 
jeg har altid set på mig selv som denne, jeg har altid ville have dette. Og 
så ser du, at den tanke faktisk skaber lidelse. Og den eneste måde at løse 
det på er ikke at få tinget, som midlertidigt vil give dig en løsning, så du 
senere er knyttet til noget andet. Men for systematisk at fjerne alle disse 
vedhæftede filer med rod. Jeg tror, at denne tilgang ikke appellerer til os i 
Vesten på grund af vores kultur har udviklet sig. Du ved, dine 
materialistiske sysler osv. Men jeg tænker objektivt, hvis vi, hvis vi, hvis 
vi, hvis vi sporer vores subjektive velbefindende, og vi korrelerer lidt i 
det omfang, hvor vi følger og vedtager denne slags praksis, med hvor godt vi 
føler, efter min mening ser det ud til at arbejde. Og det ser ud til at 
arbejde med en ret stærk sammenhæng, der får mig til at tro, at det er 
årsagssammenhængende, men andre mennesker kan prøve det selv. Og interessant 
nok er dette, hvad Buddha faktisk sagde selv. For 2000 år siden sagde Buddha 
faktisk, du ved, prøv disse fremgangsmåder, hvis de fungerer godt, hvis de 
ikke fungerer, behøver du ikke bruge dem. Og så ved du, og det er sådan, hvad 
jeg kan lide ved buddhismen er, at det er meget af læren, de centrale 
psykologiske lærdomme er fuldstændig kompatible med et verdsligt 
verdensbillede, du behøver ikke nødvendigvis at vedtage nogen form for tro 
eller dogme for at forbedre din psykologiske velvære. Og du kan måske sige, 
at det ikke er, det er ikke teknisk buddhisme, hvis du er, hvis du ikke 
vedtager visse overbevisninger om efterlivet osv. Men i mit tilfælde 
praktiserer jeg ikke nødvendigvis disse buddhistiske fremgangsmåder for at 
være en god buddhist, jeg gør det for at forbedre min psykologi, og jeg 
finder ud af, at det fungerer. Så for mig ved du, at du ved det, følger 
buddhismen på den rigtige måde, eller hvordan du vil sætte ord på, at det 
ikke nødvendigvis er det, jeg anser for vigtigst, jeg overvejer, hvad der er 
vigtigst at være, hvordan påvirker det mit psykologiske velbefindende. Så det 
handler lidt om, hvad jeg tænker på, ved du, hvordan vi kan forbedre det 
psykologiske velbefindende nu, efter at jeg har gennemgået denne proces, 
førte det mig til et andet spørgsmål. Okay, jeg har en ret god strategi til 
at forbedre mit psykologiske velbefindende, jeg har ikke brug for masser af 
penge. Jeg har ikke brug for masser af venner. Jeg behøver ikke, du ved, 
fancy bil, fancy hus. Jeg har ikke engang brug for produktivt arbejde, eller 
jeg har ikke engang brug for noget virkelig. Alt hvad jeg har brug for er 
bare at meditere og følge disse buddhistiske fremgangsmåder for at føle mig 
rigtig, rigtig god. Så efter at jeg havde løst det problem, så var mit næste 
spørgsmål okay, så dette er fantastisk, jeg har det godt. Men der er et 
problem, nemlig at jeg skal dø. Og hvad jeg faktisk havde, havde jeg COVID-
19, som var katalysatoren for nogle af disse tanker, fordi jeg aldrig rigtig 
overvejede min egen dødelighed, som de fleste unge sandsynligvis, medmindre 
de har haft død af en elsket eller en nær ven , de har måske ikke rigtig 
overvejet, hvad det betyder, for deres bevidsthed, den samme bevidsthed, der 
lytter til disse ord lige nu, for at bevidstheden slettes permanent. Og for 
den oplevelse, som vi kan antage svarer til en generel bedøvelsesmiddel, 
forbliver det på ubestemt tid. Det er lidt forfærdeligt. Og da jeg slags 
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havde COVID-næse, som fordi jeg åbenbart er ung og binder mig tilbage til 
det, vi før talte om med immunforsyning og havde et robust immunsystem som 
ung, forventede jeg ikke at dø. Men lad os bare sige, at døden var i mit 
sind, bare fordi du ved, når du har denne slags ting, og igen, den binder 
tilbage til den biopsykosociale model, at den beskriver interaktionen mellem 
hvad du ser og det sociale miljø. Og du ved, i dette tilfælde, mediernes 
vanvid af mennesker, der dør, og hvordan det påvirker dig psykologisk og 
biologisk. Du ved, jeg var, jeg tænkte lidt over døden. Og da jeg begyndte at 
tænke på døden, fik det mig til at tænke på min mor, der døde af kræft i en 
alder af 55 år, i 2016. Og det var, det var en oplevelse, som jeg aldrig 
rigtig forstod. Jeg forstod ikke, ligesom, hvorfor døde hun? Hvorfor døde hun 
i denne alder. Og en anden begivenhed, der katalyserede min interesse for 
dette aldrende felt, var min bedstefar, som jeg nævnte, han fylder 100 år, i 
år, han blev født i 1921. Årsagen til, at mange af disse erkendelser kom fra 
at tænke på min bedstefar var fordi han er ligesom min bedste ven. Og han og 
jeg, selvom vi adskiller årtier og årtier fra hinanden, hvad angår når vi 
blev født, er vi meget ens. Og når jeg snakker med ham, er det som at tale 
med mig selv i fremtiden. Med det samme var han også videnskabsmand. Han har 
en han har et meget nysgerrig sind. Og vi laver vittigheder. Og han er 
ligesom det er som at tale med din bedste ven som vokser op, bortset fra at 
han er, han blev født i 1920'erne. Højre, hvilket er ganske lang tid siden, 
og han fylder 100 år. Og så når jeg snakker med ham, er det så Det er så 
inspirerende, men alligevel også så tragisk, at denne ven af mig er i en 
krop, der er ved at forfalde, ikke? Ligesom min bedste ven er i sin krop, der 
har tidlige tegn på kræft, ved du, har tidlige tegn på neurodegeneration har 
tidlige tegn på hjerte-kar-sygdomme og nogle hjerteproblemer. Og jeg kan ikke 
gøre noget ved det. Og det er som min bedste ven. Så denne person, som jeg 
talte med, som jeg ser så meget af mig selv i hende, der er ligesom, du ved, 
ikke kun familie, men som en af mine bedste venner, især siden min mor døde. 
Denne person dør for mine øjne, han kan næppe gå. Og han mister langsomt 
hukommelsen. Og, og det er sund aldring og et godt liv. Og her er det 
afgørende punkt, at, nummer et, er der intet, som lægerne kan gøre for ham. 
Han er Han fylder 100 år, hvad kan de gøre for ham. Og det er 
bemærkelsesværdigt, fordi han faktisk ryger i 75 år af sit liv. Og vi kan 
tale om visse faktorer, der er involveret i sund levetid, men bare meget kort 
for at røre ved dette punkt, og så dypper jeg lidt ind og ud. Men nogle af de 
længst levede mennesker som om der var en japansk kvinde, der for nylig blev 
118, for bare et par uger siden, jeg tror, hun er den tredje, hun er kun den 
tredje person, der når den alder. Og hun drikker koks. Jeg er sikker på, at 
der er et billede af hende på internettet, der drikker koks. Så der er også 
en genetisk komponent i aldring. Og især i Super Centenarians, i 
offentligheden, er meget af den meget af den levetid, som folk har, hvis og 
deres forventede levetid er baseret på deres livsstilsfaktorer. Det handler 
om 8020 20%, genetik, 80% livsstil, men i tilfælde af disse supercentenarians 
kan der være en stærk genetisk komponent. Og der er også en ganske stærk, 
socialt komponent, og en ganske stærk interaktion, som deres samfund og deres 
familie. Og det er derfor, vi ser de bestemte familier og bestemte regioner i 
verden kaldet Blue Zones, hvor folk lever meget længere. Og så godt, de har 
et højere antal hundredeårige, og faktisk sidste år i 2020 besøgte de faktisk 
to af de blå zoner, som er Sardinien, så denne ø i Italien, hvor de har disse 
små bjergrige landsbyer, hvor de har det højeste registrerede antal af Åh, 
den højeste tæthed antager jeg, af hundredeårige i verden, og han Korea i 
Grækenland, så under pandemien ville jeg slags undslippe kaoset i 
Storbritannien, så hoppede over til disse øer i Europa, hvor de har disse 
længe lever befolkninger. Og det er en anden, der er en helt anden historie, 
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som vi kunne gå ind på, ved du, hvad lærte jeg at tale med disse 100-årige, 
der er faktisk en dokumentarfilm om, jeg tror amazon prime på Netflix, med 
With Zac Efron, og han taler faktisk til de samme mennesker, som jeg talte 
med i denne landsby kaldet solar, som er på Sardinien, i Italien. Og du ved, 
det er meget fascinerende at tale med disse hundredeårige. Fordi denne 
landsby, der tilsyneladende har en befolkning på omkring 2000 mennesker, har 
noget som 20 mennesker i det sidste årti, der levede over 100. Så de har en 
bemærkelsesværdig levetid, hvilket er, du ved, 10 eller hundreder af gange 
højere end den typiske sats af hundredeårige. Og vi kan gå ind på det såvel 
som en anden vinkel eller måske en anden gang om, ved du, hvad er 
levetidsstrategierne for disse mennesker i disse blå zoner, der lever 
bemærkelsesværdigt længe, men i sidste ende er jeg ikke så interesseret i den 
blå Zone slags ting, simpelthen fordi jeg tror, hvad de end har gjort med 
hungersnød, der ligner intermitterende faste og med stærke sociale bånd, alt 
dette vil blive erstattet af teknologi Under alle omstændigheder, når vi får 
bedre anti-aging stoffer. Så jeg er alligevel mindre interesseret i at gå 
tilbage til min bedstefar. Så min bedstefar, nummer et er, at medicin ikke 
kan gøre meget for ham, fordi han er gammel. Og det gjorde mig virkelig 
bedrøvet, ved du, jeg vil have min bedstefar til at fortsætte med at leve, 
fordi han er min bedste ven, han ønsker ikke nødvendigvis at dø. Og jeg tror 
og nummer to er, at det at have et langt lykkeligt liv ikke betyder, at du 
vil dø. Hvis noget, ville det betyde dig, at du gerne ville fortsætte med at 
leve. Så hvis du ser på min bedstefar, har han, han har børn. Han har fem 
børn. Han har mange børnebørn, og han har oldebørn. Han har boet med sin 
kone, min bedstemor, der døde for et par år siden, i 75 år, de blev gift 75 
år. Og han ejede sit eget hus, han boede de første 40 år af sit liv i Indien, 
før han flyttede til Australien, hvor jeg bor den næste brønd, 60 år i år. Og 
du ved, han havde et godt stykke arbejde, som han nød som videnskabsmand, som 
kemiker. Og ved du, hvis du ser på hans liv, er det det kendetegnende lange, 
lykkelige liv, han røget også i 70 år, en pakke cigaretter om dagen, og han 
drak port, denne berigede vin. Så han levede et langt lykkeligt liv. Men det 
ændrer ikke det faktum, at han lige nu er en bevidst enhed som mig, ligesom 
du som alle, der lytter, der er fanget i en krop, der er i forfald, det er 
rædslen ved aldring, det betyder ikke noget, om du Jeg har levet bogstaveligt 
talt 100 år af et lykkeligt liv, og du vil blive fanget i en krop, der er ved 
at rådne indefra og ud. Og det vil dræbe dig. Medmindre vi løser aldring, og 
som denne slags erkendelser, hvad der virkelig fik mig til at indse, okay, 
jeg føler mig muligvis godt med min meditation, og du ved, disse buddhistiske 
fremgangsmåder osv. Men jeg bliver også ældre, og det ser ikke godt ud. Så nu 
hvor jeg slags har ordnet den psykologiske trivselsside, lad os se på 
aldring. Og lad os tage et kig på at holde psykologien, det psykologiske 
velbefindende lad os se på, hvordan vi kan holde det i gang så længe som 
muligt. Så dette er en ganske kort beskrivelse. Men denne slags introducerer, 
hvordan jeg blev involveret i marken. Og den første slags tanker, som jeg 
havde, fik mig til at tro, at aldring var et stort problem. Da det faktisk 
vågnede op fra den aldrende trance, var det meget forfærdeligt. For efter at 
jeg havde haft denne slags erkendelser, som jeg lige har beskrevet, var jeg 
meget chokeret. Jeg var ligesom, Åh, min Gud, jeg dør faktisk lige nu, som i 
den forstand, at min sygdomsrisiko og de ændringer i min krop, der sker lige 
nu, faktisk vil dræbe mig. Og dette blev også forstærket af det faktum, at 
jeg i løbet af min kandidatgrad inden for neurovidenskab lærte om, hvordan 
starten af Alzheimers sygdom eller en hvilken som helst neurodegenerativ 
sygdom indledes med for eksempel 10 2030 års slags ændringer, ikke? Så 
Alzheimers kommer ikke ud af ingenting, ikke? Der er en lang, langvarig 
periode med subklinisk progression, hvor din hjerne faktisk forværres, men du 
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gør det ikke, den er ikke forværret, forværret til en tilstrækkelig mængde, 
hvor du rent faktisk kan bemærke hukommelsesproblemerne. Så du ved, disse 
psykiatriske tilstande diagnosticeres primært ved symptomatologi. Men det 
afspejler ikke nødvendigvis den underliggende biologi i den forstand, at du 
kunne have en meget lang periode, hvor den fortsætter med at blive 
diagnosticeret, hvilket normalt er tilfældet i 1020 år, før nogen får 
Alzheimers sygdom, hvor du faktisk akkumulerer mere og mere skade i din 
hjerne. Vi har ikke rigtig teknologien i dag til at måle det. Selvom det 
slags bliver bedre med billeddannelse, og du ved, neurobilleder og så videre, 
men du kommer faktisk tættere på Alzheimers i lang tid, før du får 
Alzheimers. Og da jeg lærte om denne slags fakta, der fik mig til virkelig at 
tænke, at åh min gud, selvom jeg er ret ung nu, er jeg faktisk døende. Som 
det var sådan et paradigmeskift for mig. Og jeg talte med en filosoffilosof 
her i Oxford, der fortalte mig, at jeg skulle skrive en bog, der hed, når 
leve blev døende, fordi den slags opsummerer dette paradigmatiske skift, jeg 
havde i min psykologi, da det var som, Åh, lort, ved du Jeg troede, jeg var 
sund. Og selvom jeg er ung og sund, dør jeg også hvert sekund, fordi hvert 
eneste sekund akkumulerer jeg mere og mere skade i min krop, det vil i sidste 
ende dræbe mig. Og medmindre jeg kan reparere den skade, er jeg skruet 
sammen, ligesom alle jeg elsker som alle i hele verden. Så det var faktisk 
ret skræmmende og tog mig midlertidigt ud af min du ved, meditativ tilstand 
af velvære, ironisk nok. Og så begyndte jeg at se på, okay, hvordan kan vi 
løse aldring? Så jeg googlede meget, jeg brugte dybest set tre måneder på min 
computer og så på foredrag af David Sinclair, Aubrey de Gray, læste deres 
bøger, læste, du ved, 1000 eller så videnskabelige artikler om aldringens 
kendetegn, om forskellige terapeutiske nærmer sig, du ved, forskning herfra i 
Oxford med Lynn Cox's laboratorium, David Sinclair ved Harvard, professorer, 
der er Pedro ved University of Liverpool, Eric Verdun ved buck Institute og 
Judith campisi, på buck Institute, folk som Brian Kennedy fra os, og jeg 
begyndte at se alle disse samtaler, og du ved, gå til nogle af konferencerne 
som Cold Spring Harbour-laboratorier, mekanismer for aldringskonference, IR, 
DD-konferencen og så videre, der er deres eget samarbejde værter. Og jeg 
begyndte virkelig at lære og fordybe mig blandt alle disse aldrende forskere, 
for dybest set var jeg temmelig dybt bekymret over det faktum, at jeg døde 
hvert sekund, og jeg ville vide, okay, er der en måde, hvorpå jeg kan bremse 
denne proces? Er det endda muligt? Og hvad jeg lærte gennem at gå på disse 
konferencer og tale med disse mennesker? Er det, ja, det er faktisk meget 
muligt, at vi kan bremse aldringsprocessen. Og vi har mange beviser, der 
tyder på, at sundhedsspændvidde og levetid kan formes. Og så snart jeg jeg, 
vurderede jeg slags neurovidenskab og anti-aldring og lang levetid 
bioteknologi godt nok til at slags nå frem til denne konklusion, pludselig 
blev det mit livsfokus. For hvis du ikke har liv, har du ikke noget andet. Og 
lige nu bliver de to største trusler mod vores liv aldrende, og sandsynligvis 
ved du, Ai, hvis vi er ærlige, så Ai, jeg føler mig ikke særlig kvalificeret 
til at hjælpe med det problem med AI-sikkerhed . Så jeg overlader det til 
eksperterne. Men med aldring tror jeg, at du ved, der er en sådan mulighed 
for alle unge biologer eller mennesker i det medicinske rum, der er 
involveret i, du ved, medicin er læger eller endda mennesker inden for 
bioteknologi, endda offentligheden for virkelig at interessere sig i deres 
egen aldring og deres egen anti-aldring. Og den måde de kan gøre det på er 
ved at lære om marken ved at læse David Sinclair, Aubrey de Gray, ved måske 
at deltage i nogle af disse foredrag eller konferencer og bare forsøge at 
blive uddannet, for hvad forbløffede mig også. Og dette hænger også sammen 
med, hvorfor jeg blev inviteret til at holde et foredrag på Oxford University 
og Monash University i Australien, om dette aldringsemne i din generation, 
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var at vi gennemgår hele medicinske kurser uden at lære om aldring. Nu 
studerede jeg ikke medicin, jeg studerede præklinisk medicin, der kaldes 
biomedicinsk videnskab i Australien. Men jeg gennemgik fire års biomedicinsk 
videnskab uden et enkelt foredrag, der forklarede, hvad er kendetegnene ved 
aldring? Tænk nu over, hvor absurd det er, du har et fuldt årigt kursus med 
hundreder af timers indhold fra nogle af de bedste foredragsholdere, og du 
lærer ikke folk om det, der dræber 90% af befolkningen i Australien. Ligesom 
det virker smukt, ret absurd, når du tænker på det. Så hvad jeg gjorde, var, 
at jeg oprettede et foredrag, og jeg lagde det til mine enhedskoordinatorer, 
da jeg studerede. Og de sagde, ja, dette er faktisk et ret vigtigt emne. 
Hvorfor går du ikke videre og holder nogle foredrag. Men sagen er, at jeg 
ikke er den mest kvalificerede person til at gøre dette. Men jeg tror, at 
nogen har brug for at gøre det. Og jeg tror, at hvis der er mennesker inden 
for området, eller endda læger, der er interesserede i dette felt, ved du, 
gutter kan begynde at lære om dette felt kan begynde at læse op på dette 
felt, kan begynde at deltage i disse konferencer og uddannelse af andre. Du 
ved, jeg er bare, du ved, jeg er bare en ydmyg videnskabsmand, men jeg er på 
ingen måde ekspert på dette område. Men jeg synes bare, det er virkelig 
vigtigt. Og jeg tror, at jo flere mennesker, der kan begynde at se på 
videnskaben, begynder at forstå, hvad aldring er, og hvorfor det er et så 
stort problem inden for folkesundheden, og de forskellige måder, hvorpå vi 
kan begynde at gribe ind, jo bedre fordi i slutningen af dag, alle sammen, 
hvis vi ikke dør af noget andet, vil vi alle dø af aldring. Det er en 
kendsgerning. Under status quo, og det er noget, selvom mange mennesker ikke 
er klar over, at det er noget, der kan ændres. Og jeg tror, at der er en 
meget stærk begrundelse, både fra et personligt perspektiv og fra et 
altruistisk perspektiv, for at ønske at bidrage til denne kamp mod aldring. 
 
Jake 2:10:14 
Nå, det synes jeg er et godt sted at afslutte tingene. Jeg ved, vi har, dette 
bliver faktisk den længste podcast, jeg har gjort i dag. Men jeg synes, det 
er passende, fordi vi taler om, hvordan det lyder, som vi begge er enige om, 
er du nok det største problem, som vi er nødt til at løse som menneskeheden, 
som bliver ældre, så vi alle kan leve længere og sundere lever, og så ved du, 
til dit punkt, kan vi, vi kan bekymre os om lykke parallelt. Men du ved, at 
være sund og leve længe lyder godt for mig. Og på trods af nogle af 
protesterne mod overbefolkning, eller døden giver mening til livet, ved du, 
jeg tager mine chancer med at føle, at jeg er 20 eller 30, når jeg er 150 år 
eller noget lignende. Så og jeg tror, at du også ved, du nævnte, hvordan du 
først for nylig er blevet interesseret i rummet, og du ved, mange læger og 
forskere og unge individer kan slags gøre det samme. Men jeg tror meget 
hurtigt, du har slags udviklet dig til en af, hvis ikke den bedste 
kommunikator, i denne videnskabs verden og denne fremgang. Og du ved, jeg 
elsker at lytte til folk som Aubrey de Gray og David Sinclair også. Men som 
en person, der bare slags hentede videnskaben og startede, ved du, dykkede 
ned i et antal bøger, og 1000, du ved, videnskabelige artikler og slags gør 
dig fortrolig med videnskaben og baggrunden og videnskabskommunikation, tror 
jeg, forhåbentlig har denne samtale tjent som en glimrende introduktion for 
mange mennesker. Og det er virkelig alt hvad du behøver for at åbne øjnene 
for mulighederne for noget af dette. Og jeg synes, det er en meget håbefuld, 
optimistisk og gennemførlig fremtid, som vi har talt om. Så jeg vil gerne 
takke dig, jack, for at du kom videre og brugte tiden i dag. Til sidst, hvor 
kan folk gå for at følge noget af det, du laver, og noget af dette arbejde, 
eller ved du måske finde steder at lære og bidrage på uanset måder de kan? 
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Jack Harley 2:12:17 
Først og fremmest tak, Jake. Jeg sætter stor pris på denne mulighed. Fordi 
jeg tænker jo mere, hvis jeg kan overbevise en person om at blive 
interesseret i dette felt, at jeg tror, det vil være en absolut succes. Og så 
ved du, jeg tror, at det at gøre denne podcast og inspirere andre er den 
måde, vi kan få flere mennesker til at interessere flere mennesker 
begejstrede. Så hvis folk er interesserede i dette emne, skal du læse mit 
indlæg på hjemmesiden, mindre wrong.com le ws wrong.com. Indtast bare anti-
aging, og det skal komme op og bare holde sig opdateret om mindre forkert, 
fordi jeg planlægger at skrive nogle andre artikler, der dækker nogle af de 
emner, som jeg snart har berørt i dag. 


