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S ZÉN B ÁN Y ÁS Z,

Durham, 1932

A KRIONIKA AZ ÉLETRÔL SZÓL

a tiédrôl és az enyémrôl
Kedves Barátom!
Brenda Peters. Az Alcors
vezetôségi tagja vagyok, és téged is
szeretnélek bevezetni abba az izgalmas világba, amit krionikának hívnak. Mindig foglalkoztatott a jövô
kérdése. Éppen egy film forgatókönyvén dolgoztam, amely az ember halál utáni lefagyasztásáról szólt, amikor elôször hallottam a krionikáról. Mivel
nem tudtam túl sokat a témáról, felkerestem Jerry Leafet, az
UCLA Orvosi Központjának kutatóját, aki lefagyasztással és
újjáélesztéssel foglalkozik.
A N E VE M

Jerry elmagyarázta, hogyan tehetném a forgatókönyvet realistábbá. Még azt is felajánlotta, hogy laboratóriumában az egész
eljárást bemutatja nekem. Micsoda lehetôség! Máig nem tértem magamhoz.
Megismerkedhettem egy példátlanul rátermett, bátor kutatócsapattal, akik a tudomány és a technológia segítségével hadat
üzentek az öregedésnek, a halálnak. Olyan melegséget és szeretetet tapasztaltam itt, amilyet még sohasem éreztem. Lélegzetelállító élmény volt megérteni, hogy egy ekkora jelentôségû és
horderejû kaland részese lehetek. A krionika ugyanis az életrôl
szól… A te életedrôl… Az enyémrôl… Az Alcor tagjai szeretik
az életüket. Jó egészségnek örvendve akarnak élni, amíg csak lehet, és komoly esélyük van rá, hogy életüket meghosszabbítsák.
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zésre álló pénzforrás elapadt. Akik rábízzák magukat az Alcor
önfeláldozó csapatára, lehetôségük nyílik arra, hogy az orvostudomány jövôbeni tudását felhasználva visszanyerhessék
egészségüket és fiatalságukat.
A krionika mindmáig vitatott terület, hiszen az emberek túlnyomó többsége máig sem hajlandó belátni, milyen fantasztikus lehetôségek rejlenek a jövô orvostudományában. Egyre
több kutató döbben rá, hogy hamarosan felfedezik a sejtek
regenerálódásának módszerét. Ez a módszer pedig megszabadít minket a betegségektôl és az öregedés terhétôl. Az új
technológia lehetôvé teszi, hogy az orvosok újraélesszék lefagyasztott pácienseket.
Mellékelten küldök Neked egy csodálatos könyvet az Alcorról
és a krionikáról. Remélem, hogy ebben választ találsz minden
benned felmerülô kérdésre. Ha elolvastad, azt hiszem, te is
osztani fogod véleményemet, hogy a krionika életünk legnagyobb lehetôsége. Én személy szerint meg vagyok gyôzôdve
errôl. Nem csak az Alcor vezetôségi tagja vagyok, tagja vagyok
az Alcor lefagyasztást végzô csapatának is, és részt veszek az
Alcor úttörô kutatómunkájában.
Alig várom, hogy Téged is az Alcor tagjai között üdvözölhesselek. Csodálatos lenne találkozni és megismerkedni Veled.
Talán látjuk még egymást az Alcor riverside-i létesítményében
rendezett egyik gyûlésünkön, vagy nyílt találkozóink egyikén.
Ha az Alcor tagja szeretnél lenni, kérlek, hívj a 009-1-800
367-228-as ingyenes számunkon. Ha Kaliforniában élsz,
a 09-1-714-763 1703-as számot tárcsázd.
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DR. RAYMOND MARTINOT professzor és kutató halott állapotban lefagyasztott felesége,
Monique fölött virraszt. Meg akarja ôrizni ôt egészen addig, amíg a tudomány állása lehetôvé
teszi testének újraélesztését. Franciaország, 1986
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készen arra, hogy közénk lépj, szabadon részt vehetsz gyûléseinken és találkozóinkon. Ha látni szeretnéd létesítményünket, nyugodtan hívj, és egyeztetünk idôpontot.
Ha nem tudsz meglátogatni minket, van egy ajánlatom: megrendelheted Cryonics címû havi újságunkat, mindössze tíz
dolláros postai utánvéttel. Ha szeretnéd igénybe venni ezt a
szolgáltatást, használd a mellékelt megrendelôlapot és a megcímzett borítékot.
Köszönettel:
B RE N D A

[ ford.

Kerekes Mónika]

Á RLIS T A É S T A G S Á G I D ÍJA K

JE LE N T KE ZÉ S I D ÍJ

Elsô családtag....... ................................ 300 dollár
Többi családtag........ ............................. 150 dollár
LE F A G Y A S ZT Á S

Egész test........... ............................ 120 000 dollár
Agy................. ..............................41 000 dollár
PÓ T D ÍJ A Z U S A - N KÍVÜ L ...........................10

000 dollár

É VE S T A G S Á G I D ÍJ

Elsô felnôtt......... .................................252 dollár
Többi felnôtt.......... .............................. 126 dollár
15 év alatti gyerekek................................ . 63 dollár
Nappali tagozatos egyetemisták................... 126 dollár
[ AZ ALC OR B EMUT AT KOZÓ LEVELE, 1990]

