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 نیروی حیات
 تواند چطور دستاوردهای جدید در پزشکی دقیق می

 عزیزانتان را متحول کند شما و کیفیت زندگی

 

 

 :نویسندگان

 تونی رابینز

 دکتر پیتر اچ دیاماندیس

 ریریحبا همکاری دکتر رابرت 
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 پیشگفتار

سالم من تونی رابینز هستم اول از همه ممنونم که این کتاب را انتخاب 

که  باشیم داشته یعلمقرار است سیاحتی در دستاوردهای  .کردید تا بخوانید

به کار ببرید  تانیزندگخیلی از آنها را همین امروز برای بهبود کیفیت  دیتوانیم

نیز استفاده شود. قبل  بلندمدتدر   تانیمالو شاید برای بهبود کیفیت زندگی 

از مطالبی که با هم یاد خواهیم گرفت را بیان  یاشمهاز اینکه شروع کنیم 

 :کنممی

قدرت و حداکثر عملکرد ، پردازیم به اینکه چطور به انرژی نابابتدا می *

 .برسیم

را افزایش دهید  بدنتانکه چطور سطح انرژی طبیعی در  دیریگیمیاد  *

  کندالبته با استفاده از نوعی انرژی که در سطح سلولی عمل می

اده حیاتی را خواهید شناخت. پروفسور معروف ژنتیک از چهار م *

 .سال برگرداند ۲۰هاروارد از آنها استفاده کرده تا سن بیولوژیک خود را تا 

 یعنی د؛یدهرا افزایش  هاچهیماهکه چطور قدرت و حجم  مییگویم *

و  شده متابولیسم اثبات یعلمبا ده دقیقه ورزش ویژه در هفته که از نظر فقط 
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اما  د؛یآیم رممکنیغیابد به نظر درصد افزایش می ۱۴تراکم استخوان شما تا 

 .دارد تیواقع

گوییم که یکی از کارهای ساده برای بهبود سومین ستون سالمتی را می *

تمرکز روزانه است و باعث بهبود حالت بدن شده و بدون نیاز به کافئین یا 

 .کرد نشاط بیشتری را تجربه خواهید، محرک دیگری

خواهیم بدن شما را برای داشتن بهترین عملکرد ممکن آماده کنیم می *

روز  ۷ساعت روز و  ۲۴که با استفاده از آخرین ابزارهای پوشیدنی است که در 

 .دهدمی شدهیز یربرنامهخواب و حالت ریکاوری اندام، تناسبهفته به شما 

ترمیم و ، یافتنپردازیم که چطور شفا همچنین به این موضوع می *

 .افزایش طول عمر را بدون جراحی شتاب دهید

سکته مغزی  بنیادی بعد از یهاسلولکه چطور با کمک  دیریگیمیاد  *

 یهاسلولاحیا شده و با  شانیپاهاو  هادستیا قطع نخاع افراد، عملکرد 

مبتال به سرطان خون به سمت  یهابچهپاره ترمیم شدند و  یهارباتبنیادی 

 .بهبودی رفتند
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جدید موفق شده بینایی فرد را  یدرمانژنخواهیم دید که یک روش  *

فقط با دو بار تزریق بازیابی کند و خواهید دید که یک تزریق جدید جان صدها 

نفر را نجات داده است جان کسانی که اضطراب یا اختالل اضطراب پس از 

 .سانحه داشتند

بدون  کمردرداز بین بردن  یبرا یعلم مؤثردستاورد قدرتمند و  ۳ا ب *

 .شویمدارو و جراحی آشنا می

شویم که در آن با کمک امواج با جراحی مغز، بدون برش آشنا می *

کنند از صوتی عالئم پارکینسون در چند دقیقه به شکل عالی تسکین پیدا می

  شوددر ذهن استفاده می ادآوریاعتاین روش برای از بین بردن عادات 

با رشد غضروف جدید  تواندیمکه  میشویمهمچنین با مولکولی آشنا  *

ماه آرتروز را از بین ببرد. این روش همین  ۱۲ یطاز طریق فقط یکبار تزریق، 

 .هست FDA مرحله سوم یهاتستحاال در حال گذراندن 

عی، مثل هوش مصنو رشددرحال یهایتکنولوژ دید که  خواهیم *

کاهش سرعت آن و شاید ، سن برای کشف راز افزایش یدرمانژنکریسپر و 

 .هم با متوقف کردنش و حتی برعکس کردنش به کار رفته است
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سالم کاهش وزن و داروهای ضد پیری  یهاروشهمچنین در مورد  *

شده برای مهار اشتها وجود دارد  دییتأدو روش  دیدانیم. آیا میزنیمحرف 

 کیلو کاهش وزن شده است؟ ۱۱یکی از آنها به طور متوسط باعث کاهش 

یمو مناسبی وجود دارد که  صرفهبهمقرون یهاروشخواهید دید  *

درصد افزایش دهند آن هم بدون  ۶۰درخشندگی و حجم مو را تا ، رشد توانند

ای ضد پیری برای پوست وجود داروه مواد شیمیایی مضر یا عوارض جانبی

، سبک زندگی و عوامل محیطی شما طراحی دی ِان ِای دارند که با در نظر گرفتن

شفاف باشد که بازتابی از سالمتی  پوستتانافزایش سن،  رغمیعلتا  اندشده

 .شماست

توانید با یک خواهید دید که روشی وجود دارد که به خوبی می *

بدون جراحی چربی را از بین ببرید و پوست را جمع  ی وتهاجمتکنولوژی غیر 

 .کنید

را خواهید شناخت که  کندیمکه بدن به طور طبیعی تولید  یاماده * 

کند و موهای شما را افزایش بدون نیاز به سوزن زدن شما را بوتاکس می

 .آیدمی کنندهوانهیددانم که به نظر دهد. میمی
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دانشمندان باور  .پردازیمنند سرطان میما، عوامل مرگ نیتربزرگبه  *

جدیدی هستند که جایگزین  یهاروشدارند که راهکار شکست دادن سرطان 

و پرتودرمانی هستند. همچنین یک روش آزمایش خون پیدا  یدرمانیمیش

 .آن تشخیص دهد یهانشانهنوع سرطان را قبل از بروز  ۵۰تواند کردند که می

خواهید دید که روشی مبتنی بر هوش ، قلبی یهایمار یبر مورد د * 

سال  ۱۰تا  ۵تواند حمله قلبی را از وجود دارد که می دییتأمصنوعی و مواد مورد 

 .کند و دستورالعمل پیشگیری از آن را هم نشان دهد ینیبشیپقبل 

در مورد دیابت یک روش درمانی با ُدز پایین برای درمان و پیشگیری  *

مانع سرطان، بیماری  تواندیمدارد که پزشکان باور دارند دیابت نوع دو وجود 

 .قلبی و آلزایمر نیز باشد

کریسپر و اصالح ژن  یهاروشدر مورد آلزایمر شرکتی هست که از  *

 .آلزایمر مثل اضطراب و افسردگی را از بین ببرد یهانشانهکند تا استفاده می

 ،یمجاز  قتیحق یها ستهد دید میخواه یدر مورد سکته مغز * 

توانستند تحرک بازماندگان سکته  ییدئویو یهایباز و  شرفتهیپ یسنسورها

 را بهبود دهند.  یمغز 
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 .را با هم یاد خواهیم گرفت هاحرفخیلی بیشتر از این و  *

را به شما معرفی کنم که یکی از مخترعان،  «لری کورزوی» اول اجازه دهید

بینی دقیق متفکران و آینده نگران پیشرو در دنیا است و سابقه سی سال پیش

به عنوان یکی از بهترین کارآفرینان  inc از آینده را دارد. کورزویل توسط مجله

 را داده «وارث برحق توماس ادیسون»شناخته شده است این مجله به او لقب 

دال ملی تکنولوژی و اختراع را برنده شده که خاطر پیشرو بودن در است. م

وت است. اگر داستانش را گوش صکامپیوتری مثل تشخیص  یدستاوردها

به موانع زیادی غلبه کرده، زندگی افراد زیادی  دهید دستاوردهای زیادی داشته،

کرده است و احتماالً خیلی بیشتر از اغلب افراد در مورد تکنولوژی  ازینیبرا 

 .کنمیممعرفی  «ری» روبهحاال برای بخش مقدمه، شما . اطالعات دارد
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 مقدمه

 اً بیتقرکه وقتی چیزی از من بخواهند  دارم یکملیستی از افراد خیلی 

دیاماندیس در باالی دهم تونی رابینز و پیتر همیشه به آنها جواب مثبت می

تعلل ، بنویسم این لیست قرار دارند پس وقتی از من خواستند که این مقدمه را

تواند کند که قدرت ایده انسان مینکردم. تونی و پیتر این عقیده من را بیان می

 کند. دنیا را تغییر دهد. این حرف در مورد طول عمر نیز صدق می

شیم مشکالت در زمینه بیزینس مهم نیست با چه مشکالتی روبرو با

رهنگی عصر ما ف - یبزرگ اجتماع یهاچالشباشند چه سالمتی یا در روابط و 

توانیم به آنها غلبه کنیم. ما وجود دارد که می ییهادهیاباشند؛ برای همه اینها 

 و باید آن ایده را پیدا کنیم وقتی پیدایش کردیم باید به کارش ببریم.  میتوانیم

را پیدا کنید. کتاب در  هاجوابکند که آن روی حیات کمک میکتاب نی

سالمتی و پزشکی  مقولهکه  هاستیتکنولوژ مبتکران ابداعات و  نیترمهممورد 

پزشکی هستیم که هوش  یهاشرفتیپ. ما در قله انددادهامروزی را شکل 

خیلی از  کهیدرحالبدن و مغز ما کرده است  یرازهامصنوعی شروع به کشف 

 عنوانبهقبلی گیر کردند و با علم پزشکی  یهامیپارادامتخصصان سالمت در 
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را  مانیسالمتکند و این یعنی همه ما باید کنترل فناوری اطالعات رفتار نمی

 .دهم شرحشاندر این زمینه دارم. اجازه دهید  ییهاتجربهدر دست بگیریم من 

سالم بود  ۲۲سالم بود پدرم دچار حمله قلبی شد و وقتی   ۱۶وقتی 

 میهاییتواناسال داشت. من به  ۵۸بود و پدرم  ۱۹۷۰درگذشت. آن زمان، سال 

 که ییهاژنکردم میفکر  یداشتم؛ ولآن در حل مشکالت پیش رویم اعتماد 

 باعث بیماری قلبی پدرم شدند را به ارث بردم. پس چالش سالمتی را در لیست

بودم معلوم شد که  ساله۳۵وقتی  ۱۹۸۵کارهای بلندمدتم قرار دادم. در سال 

کردند؛ چون باعث مرسوم وضعیت را بدتر  یهادرمان یدارم؛ ول ۲دیابت نوع 

 افزایش وزن و تشدید دیابتم شدند. 

را به صدر لیست کارهایم  یسالمتبهفهمیدم که وقتش شده پرداختن 

ب سالمتی و پزشکی غرق کردم و به روشی رسیدم منتقل کنم. خودم را در مطال

 ۱۹۸۸شد و در نهایت در سال که شامل تغذیه، سبک زندگی و مواد مکمل می

 دیابتم را از بین بردم.  یهانشانهتمام 

روش ده درصد، »کتاب شد. اسم آن،  نیترتجربه پرفروش نیکتابم از ا

که  نوشتم یدر مورد سالمت گریاست. از آن موقع دو کتاب د« سالم یزندگ یبرا
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فراتر رفتن: »و کتاب  ۲۰۰۴در سال « العادهسفر فوق»کتاب  ،شدند زیبرنده جوا

 «. خوب تا به ابد یزندگ یبراگام  ۹

مشغول انجام دو  رفتم،یم شیپ یسفر اکتشاف نیکه در ا طورنیهم

 دیبزرگ را تول یانویپ کی یکه صداها یقیموس بوردیک کیابداع هم بودم. 

صوت  صیتشخ ستمیکه ابداع اول س گریارکسترال د یقیابزار موس کیکند و 

 . دادیواژگان را به بازار ارائه م

 کی عنوانبه. بردیبهره م یتکنولوژ  نیاپل، از ا «یر یس»امروزه برنامه 

است. اغلب اختراعات و  تیموفق دیکل ،یبندزمانکه  دمیابداع گر فهم

بلکه  کند؛یآنها کار نم یهادستگاه نکهیا خاطربهنه  خورندیت ممخترعان شکس

 دارد.  یغلط یبندزمان نکهیا خاطربه

، دانشجویی بودم عاشق تکنولوژی بود. ظرفیت و ۱۹۸۰در اوایل دهه 

و متوجه شدم که تکنولوژی  کردمیممحاسبات را در تکنولوژی دنبال  یهانهیهز

کند. در آن زمان این ایده، متفاوت و جدید بود د میبه شکل تصاعدی دارد رش

 خطی است. ، که این رشد میکردیداد؛ چون فکر مو طرز فکر ما را تغییر 
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 «ژنوم» جه رشد تصاعدی تکنولوژی در پروژهبود که متو ۱۹۹۵در سال 

درصد این پروژه  ۱شروع شده بود گذشت و  ۱۹۹۰که در سال  یاپروژهشدم. 

سال  ۷۰۰باعث شد که منتقدان بگویند اتمام این پروژه  جمع شده بود و همین

رود و پیش می یبندزمانکشد. جواب من این بود که پروژه طبق طول می

شود. در عمل هم  دوبرابرفقط باید هفت بار ، آن درصد ۱۰۰برای رسیدن به 

پروژه هر سال دو برابر شد و هفت سال بعد به اتمام رسید. همان نرخ رشد 

ز زمان اتمام پروژه ژنوم ادامه پیدا کرده رمزگشایی اولین ژنوم، بیش تصاعدی، ا

 .دالر است ۶۰۰کمتر از  اشنهیامروز هز یداشت؛ ولمیلیارد دالر هزینه ۲.۷از 

ژنوم، درک  یعنی م؛ییگویماز این علم که به آن، بیوتکنولوژی  یاجنبههر 

آن؛ دارد به شکل دوباره  یز یربرنامه ترمهمو از همه  یساز هی، شبیساز مدل

 درمان قطعی یزودبهکند. ما امروز توان پیشگیری بهبود و تصاعدی رشد می

را با بیوتکنولوژی و با کمک هوش مصنوعی پیدا خواهیم کرد. ما  هایمار یب

م کنیمی یز یربرنامهداریم بیولوژی خودمان را هم به سبک کامپیوترها از نو 

و شارژ را در نظر بگیرید که توسط محققان واکسن آنفوالنزا تورب مثالعنوانبه

تفاده بیولوژیکی اس سازهیشبدانشگاه فلیندرز در استرالیا ساخته شده. آنها از 
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دیگر  سازهیشبترکیب شیمیایی را بسازند و سپس از یک  هاونیلیترکردند تا 

استفاده کردند تا بفهمند کدام ترکیب برای ایمنی شدن در مقابل آن بیماری 

آزمایش روی  در حالاست و حاال یک واکسن آنفوالنزای بهینه دارند که  مفید

بیوتکنولوژی بالینی فعلی تا پایان سال  یکاربردهااین حجم کم . انسان است

 . شودیمبه سیلی از کاربردها  تبدیل ۲۰۲۰

در قدرت محاسبات هوش مصنوعی  ییهاقلهدر سه سال گذشته به 

آزمایش حل کردن مسائل  یساز هیشبپروژه  سرعتبهتوانیم رسیدیم که می

به آموزش بهترین  ۲۰۱۲انجام دهیم. مقدار محاسباتی که از سال  را یمیوشیب

هر سه ماه و نیم دو برابر شده و این  ،کامپیوتری اختصاص داده شده یهامدل

هزار برابر شده است و همین باعث شده که هوش  ۳۰۰سال گذشته  ۹یعنی در 

کی پزش یهاحلراهر مقایسه با انسان در زمان خیلی کمتری مصنوعی بتواند د

 را پیدا کند. 

کند هوش مصنوعی رشد می یهایساز هیشبدر نهایت اعتماد ما به این 

نتایج اعالم شده هوش ، انسانی یهاشیآزماصرف زمان برای  هاماهو بدون 
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ر ن برای هممک حلراه هاونیلیترتوانیم می یزودبهپس  میریپذیممصنوعی را 

 مشکلی در سالمتی را به طور کامل در چند ساعت یا چند روز آزمایش کنیم. 

 یهارباتکه نانو  ییجا یعنی برد؛یم ۲۰۳۰این موضوع ما را به سال 

شوند و از درون در اندازه سلول خون وارد بدن ما می ییهارباتپزشکی یعنی 

غز وارد م هارگیمویق کنند و از طرسیستم عصبی بدن با بیماری مقابله می

ی مغز و سیستم ابری کامپیوتر  شر(نئوکورتکس )نوقِ شوند تا در آنجا بین می

 .ارتباط بی سیم برقرار کند

و ابداعات دیگر به خاطر اندازه جمجمه ما محدود نخواهد بود  هادهیا 

و آزاد هستند که به طور تصاعدی در سیستم ابری رشد کنند و هوش ما را 

خواهم است. می زود یکم هاحرفکنند. شاید گفتن این میلیاردها برابر می

 هرقدرانجام دهیم و به هر اندازه و  میتوانیمبگویم که امروزه باید هر کاری که 

طوالنی که بشود سالمت بمانیم تا بتوانیم از ادغام سریع هوش مصنوعی و علم 

 پزشکی بهره ببریم. 

رین دانش پزشکی برده حاال وقت این است که نهایت استفاده را از آخ

را  ، پروسه افزایش سنمؤثررا از بین ببریم و به شکل  شدنمانو احتمال بیمار 
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ند کنیم. ابزارهای بهبود و افزایش طول عمر، همین حاال در دستان ما هستند. کُ 

ما را در استفاده از این  که یمیقد یهافرضشیپفقط باید شجاع باشیم و 

کنند ببریم. تونی و پیتر با این فلسفه زندگی می سؤالر محدود کردند؛ زی ابزارها

 .تا شما هم بتوانید به همین شکل زندگی کنید اندنوشتهو این کتاب را 

 


