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Nadciąga globalne zniewolenie
Nowe wirtualne technologie w całości są oparte na ideologii transhumanizmu
lasyczny Facebook przestał
oﬁcjalnie istnieć 27 października br., kiedy to jego
miejsce zajął metaverse –
nowa technologia mająca zupełnie odmienić nie tylko świat internetu, portali
społecznościowych i komunikacji cyfrowej, ale również – w dosłownym
sensie – cały świat. Mark Zuckerberg,
właściciel Facebooka, już od kilku miesięcy zapowiadał tę zmianę, gwarantując
jednocześnie, że klasyczny portal Facebooka będzie cały czas działał, aż
wszyscy użytkownicy przeniosą się do
metaverse. Szacuje się, że cały proces
będzie trwał nie dłużej niż pięć lat i po
tym czasie będziemy żyli już w zupełnie
nowym świecie.
Facebook chce użyć na globalną skalę
technologii wirtualnej rzeczywistości
(ang. virtual reality – VR), dostępną
na rynku od kilkunastu lat i wykorzystywaną głównie jako symulacje cyfrowe
w zastosowaniach militarnych i medycznych oraz w grach komputerowych.
Jej odmiana zwana rzeczywistością rozszerzoną (ang. augmented reality –
AR) znalazła natomiast szerokie zastosowanie w wizualizacji wirtualnych
muzeów, wystaw artystycznych, szkoleniach korporacyjnych oraz w handlu
sieciowym. Technologia ta stała się dostępna dla każdego dzięki opracowaniu
tanich okularów VR (zwanych goglami)
przez Palmera Luceya, który w 2012
rozpoczął ich komercyjną produkcję
w ramach swojej spółki Ocullus. W
marcu 2014 roku ﬁrma – razem z prawami autorskimi oraz pełną dokumentacją techniczną – została zakupiona
przez Facebooka za astronomiczną
kwotę 2,5 mld USD. Wynalazca i twórca
Ocullusa został odsunięty od swojego
wynalazku, który stał się pełną własnością Facebooka i ﬁlarem nowego
globalnego projektu.

Rządzą algorytmy
Już w 2016 roku właściciel Mark Zuckerberg opowiadał o swojej wizji przyszłej
ekspansji: „Nie będzie ekranu, monitora,
klawiatury. Będzie bezpośredni dostęp
do oczu i uszu użytkownika”. Musimy
również pamiętać o ogólnym celu, jakim
kierował się Facebook od samego początku swojej działalności, czyli o „przejęciu wszystkich więzów łączących wszystkich ludzi”. Metaverse ma być technologią, która umożliwi realizację tych celów. Nie będziemy już używali klasycznych komputerów, monitorów, wyświetlaczy telefonicznych, klasyczne radio i
telewizja przeniosą się w całości do metaversum. Duże i nieporęczne okulary
VR zostaną zastąpione najpierw przez
okulary przypominające zwykłe okulary
przeciwsłoneczne systemu Cambria, podobne zapewne do tych, które są już
testowane przez komunikator Snapchat
w ich systemie VR Spectacles. Bazując
na technologii Ocullusa, będą zapewniały

Każdy uczestnik metaverse
będzie mógł tworzyć własne
reprezentacje cyfrowe. Na zdjęciu
– Mark Zuckerberg prezentuje
swojego wirtualnego „bliźniaka”

dostęp do wirtualnego świata 3D, a
łącznie ze specjalnymi słuchawkami i
rękawiczkami umożliwią odbiór syntetycznego świata metaverse przez zmysły
słuchu i dotyku.
Kiedy Facebook kupował w 2014 ﬁrmę Ocullus, Mark Zuckerberg planował
uruchomienie globalnego systemu VR
za dziesięć lat i szacował koszt koniecznych inwestycji na kwotę ponad 160
mld USD. Musimy jednak pamiętać,
że dzisiaj z platformy Facebooka korzystają ponad 3 mld użytkowników, a
cena akcji tej ﬁrmy bardzo wzrosła w

Nie będzie ekranu,
monitora, klawiatury,
tylko bezpośredni
dostęp do oczu
i uszu użytkownika
czasie pandemii, np. tylko we wrześniu
br. przychody wyniosły ponad 10 mld
USD, a całkowita kapitalizacja osiągnęła
szacunkową wartość około biliona dolarów. Środków ﬁnansowych Facebookowi z pewnością więc nie brakuje, natomiast przyspieszenie wdrażania technologii metaverse podyktowane jest innymi powodami.
Od kilku lat Facebook ma poważne
problemy wizerunkowe, związane z jego
praktykami monopolistycznymi, cenzurowaniem treści, manipulowaniem
różnymi grupami społecznymi, kreowaniem postaw agresywnych wśród
użytkowników i wieloma innymi zarzutami. Sam właściciel był w 2018 roku
przesłuchiwany przed komisją Senatu

USA. Ostatnio świat obiegły kolejne
sensacyjne informacje, które związane
są z przesłuchaniem pracownicy Facebooka, Frances Haugen. Stwierdziła
ona jednoznacznie, że „ﬁrma stawia
jedynie na zysk i ignoruje szkody wyrządzone ludziom przez jej algorytmy”.
Według Haugen cały system algorytmicznej personalizacji użytkownika
jest zaprojektowany w taki sposób, aby
powodował coraz głębsze podziały społeczne i polaryzował poszczególne grupy użytkowników. Facebook powszechnie znany jest ze swojej niechęci do
przekazywania treści patriotycznych,
w szczególności ogranicza dostępność
do materiałów prezentowanych przez
środowiska katolickie. Pisałem o tym
wielokrotnie, a także przedstawiałem
liczne przykłady podczas konferencji
organizowanych w Akademii Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, np.
„Jak nie zniszczyć życia dziecka”
(3.03.2020 r., wykład dostępny na stronie wsksim.edu.pl).
Portal YouTube, którego właścicielem
jest Facebook, wielokrotnie cenzurował
treści konserwatywne i usuwał materiały
niezgodne z tzw. standardami społeczności Facebooka. Zamiast podjąć trudną
pracę nad przywróceniem wolności słowa
i rozpocząć walkę z patologiami w swojej
ﬁrmie, Mark Zuckerberg wybrał inny
model zarządzania kryzysem wizerunkowym – próbę ucieczki do przodu. Postanowił zmienić nazwę ﬁrmy, jej logo,
regulamin oraz wiele innych elementów
i zaprezentować metaverse jako zupełnie
nowy system, pozostawiając zarzuty sądowe w „starym świecie” Facebooka.

Człowiek jako hologram
Metaverse zainwestuje w najbliższym
czasie setki miliardów dolarów w roz-
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budowę infrastruktury serwerowej, budowę linii światłowodowych oraz wdrażanie technologii 5G, które są konieczne
do obsługi nowego świata rzeczywistości
wirtualnej. W tych dniach Zuckerberg
zapowiedział zatrudnienie tylko w Europie ponad 10 tys. nowych pracowników koniecznych do obsługi metaverse.
A musimy pamiętać, że praca w Facebooku jest bardzo dobrze płatna i dodatkowo łączy się z dodatkowymi proﬁtami zapewnianymi przez koncern.
Celem tej ekspansji, oprócz zdominowania rynku komunikacji społecznej
i mediów, jest sektor małych i średnich
przedsiębiorstw. Podczas pandemii
większość spotkań i konferencji ﬁrmowych odbywała się w formie zdalnej z
użyciem odpowiednich programów
komputerowych. Metaverse ma to zmienić. Oprócz odpowiednich okularów,
umożliwiających przeniesienie się do
wirtualnych przestrzeni cyfrowych, planowana jest budowa tysięcy małych
„budek VR”. Będą to przypominające
klasyczne budki telefoniczne odizolowane miejsca umożliwiające aktywne
uczestnictwo w spotkaniach biznesowych, przeprowadzanie konferencji,
kursów czy szkoleń. W takich miejscach
uczestnicy spotkania będą występowali
w postaci trójwymiarowych awatarów.
Poza tym każdy użytkownik metaverse
będzie mógł tworzyć swoje reprezentacje
cyfrowe albo zlecić to administratorom
systemu. Przecież każdy już posiada
swojego cyfrowego bliźniaka, który
może być wykorzystany nawet bez wiedzy właściciela. Będzie on mówił i zachowywał się tak jak jego rzeczywisty
oryginał, ponieważ został stworzony na
podstawie prawdziwych danych, jakie
zostały zebrane przez centra danych
branży BigTech.
Taki system będzie bardzo podatny
na wiele nadużyć. Kto udowodni, że
nasz awatar wcale nie został przez nas
skierowany na jakieś spotkanie, gdzie
podjął ważne decyzje ﬁnansowe? Czy
dokumenty podpisywane w świecie VR
będą miały taką samą wartość prawną
jak te na realnym papierze? Czy przestępstwa popełniane w metaversum, jeśli
nie będą miały odniesienia w świecie
rzeczywistym, będą podlegały jurysdykcji
realnych sądów? Pytań jest mnóstwo.
Nie wiemy, jakie jeszcze problemy pojawią się w najbliższej przyszłości. Z
punktu widzenia Zuckerberga nie są
one jednak istotne, swój nowy projekt
przedstawia tylko w pozytywnym świetle.
W liście do potencjalnych inwestorów
zachwala metaverse jako miejsce, gdzie
„będziemy mogli zrobić prawie wszystko,
co tylko można sobie wyobrazić:
wirtualnie spotykać się z przyjaciółmi
i rodziną, pracować, uczyć się, bawić,
robić zakupy, tworzyć. Będziemy mogli
teleportować się natychmiast jako hologram, aby być w biurze bez dojeżdżania
Dokończenie na s. 12
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do pracy, na koncercie z przyjaciółmi
lub w salonie swoich rodziców, aby nadrobić zaległości, a także zdobywać zupełnie nowe doświadczenia, które już
nie pasują do tego, o czym myślimy
dzisiaj w kontekście używania komputerów lub telefonów”.

Wyścig cyfrowych gigantów

Zatem „nowy cyfrowy świat” właśnie
nadchodzi. Facebook pierwszy zaczyna
tworzyć transhumanistyczny system, ale
inne globalne ﬁrmy BigTechu wcale nie
pozostają tak bardzo w tyle. Amazon
chce wdrożyć technologię VR szczególnie na rynku pracy, rozszerzając
swoje imperium wirtualnych sklepów,
które zupełnie wyeliminują konkurencję.
Nawet duże centra handlowe czują się
zagrożone. Już dzisiaj widzimy wycofywanie się ﬁrm odzieżowych z handlu w
realnym świecie. Wykorzystując rozszerzenie technologii VR, umożliwią one
klientom przymierzanie garderoby i wygenerują wygląd klientów w technologii
AR. Amazon zamierza również przejąć
cały rynek książki na świecie, czyniąc z
niej produkt wirtualny dostępny w wirtualnych bibliotekach, gdzie odtworzone
mają być również tekstury papieru dostępne dzięki specjalnym rękawiczkom
dołączanym do zestawów VR.
Microsoft stawia z kolei na powszechną
edukację, obejmującą wszystkie poziomy
od wirtualnego przedszkola do wirtualnego college’u. Dzieci i młodzież mają
spotykać się w wirtualnych salach lekcyjnych, gdzie ich awatary będą nie tylko
się uczyły, ale również bawiły i uczestniczyły w zbiorowych wydarzeniach. Aby
zrealizować te zamiary, wykorzystana
będzie technologia chmurowa oraz Microsoft Mesh, wspierane przez algorytmy
sztucznej inteligencji, dzięki którym
możliwe będzie tworzenie cyfrowych
postaci, miejsc spotkań oraz naturalnych

interakcji, tak jak w rzeczywistej szkole.
Z kolei Google ma bardziej ambitne
plany – chce tworzyć wirtualne akademie
Google’a oraz całe uniwersytety, które
będą kształciły elitę przyszłego nowego
świata. Na serwerach Google’a znajduje
się już potężna ilość informacji dotycząca
zarówno zainteresowań każdego człowieka, jak i jego potencjalnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych.
W połączeniu ze zbiorami informacji
naukowej to wystarczający potencjał,
aby spersonalizować treści nauczania
dla każdego studenta, oczywiście zgodnie
ze „standardami społeczności”, czyli
zgodnie z ideologią cancel culture, w
duchu transhumanizmu, z eliminacją
treści konserwatywnych i z zupełnym
usunięciem religii chrześcijańskiej.

tycznego narzędzia analizy danych
CrowdTangle, które zostało stworzone
również przez Facebooka. Nie zapewnia
to obiektywnego rozpoznania tego zjawiska, wręcz przeciwnie, można przypuszczać, że to właśnie Facebook sam
generuje tak spreparowane dane, które
utrzymują przewlekły stan zagrożenia
pandemicznego. Bo właśnie w takich
warunkach mogą one skutecznie wdrażać
swoje rozwiązania typu metaverse. Media
głównego nurtu nie zajmują się tym
trudnym problemem, zadowalając się
jedynie informacjami, które wpisują się
w szerszy projekt „zarządzania strachem”. A powinny one poszukiwać sposobów wyjścia z kryzysu pandemicznego.

Zarządzanie pandemią

Wirtualny świat
ma być dla firm
grupy BigTechu
sposobem na
przejęcie kontroli
nad całymi grupami
społecznymi

Wirtualny świat ma być dla ﬁrm grupy
BigTech sposobem nie tylko na olbrzymie
zyski ﬁnansowe, ale przede wszystkim
na przejęcie kontroli nad całymi grupami
społecznymi, łącznie z rynkami ﬁnansowymi, handlem, szkolnictwem, edukacją oraz systemami obowiązującego
prawa. Stan pandemiczny, obowiązujący
ciągle w większości krajów świata, jest
dla nich wymarzonym terenem wzmożonej działalności. To w czasie pandemii
wzrosła liczba użytkowników technologii
chmurowych oraz oczywiście zyski korporacji. Nie powinno więc nas dziwić,
że utrzymywanie zagrożenia pandemicznego jest wręcz podstawą dynamicznej
ekspansji systemów metaverse. Czy to
przypadek, że właśnie na portalu Facebooka znajdujemy najwięcej kłamstw i
manipulacji dotyczących statystyk zachorowań na COVID-19 czy dezinformacji szczepionkowej?
Według raportu National Democratics
Institute w Waszyngtonie zatytułowanego
„Analiza danych w monitorowaniu mediów społecznościowych” (ang. Data
Analytics for Social Media Monitoring),
naukowcy z amerykańskich uniwersytetów badający zjawiska generowania
popularnych dzisiaj fake newsów w swoich analizach korzystają ze specjalis-

jeszcze większe ilości danych. Pandemia
COVID-19 w wielu krajach odcięła miliony ludzi od klasycznej opieki zdrowotnej, zdalne porady medyczne zaś są
bardzo kiepskiej jakości. Każdy chce
mieć dostęp do prawdziwego lekarza,
ale przecież BigTech zaoferuje nam
kompromisowe wyjście: wirtualnego lekarza dostępnego w wirtualnym uniwersum. Będzie to system skuteczniejszy
od klasycznej teleporady, ale jednocześnie dużo tańszy od wizyty w klasycznym
gabinecie lekarskim. Jeżeli pandemia
będzie się przedłużać, z pewnością pojawią się kolejne problemy, a wtedy wirtualna rzeczywistość z pewnością przedstawi nam kolejne rozwiązania.

Witajcie w nowym świecie

To jednak zbyt szeroki problem, aby
rozwijać go w tym artykule.
BigTech dysponuje olbrzymią ilością
danych biomedycznych dotyczących
ludzi na całym świecie. Jest w stanie zaprojektować systemy diagnostyki i leczenia, np. testując nowe terapie na
„cyfrowych bliźniakach”. Te rozwiązania
są bardzo pożądane np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie państwowa służba
zdrowia jest w bardzo kiepskim stanie,
a pandemia pogłębiła jeszcze przepaść
pomiędzy medycyną publiczną i prywatną. W wirtualnym świecie można
testować różne rozwiązania terapeutyczne za pomocą prostych detektorów
w stylu smartfonów czy też dzięki opaskom treningowym zbierać na bieżąco

Otworzona przez Facebooka ekspansja
technologii VR przyniesie nam już niedługo bardzo poważne zmiany społeczne,
ekonomiczne i zapewne również polityczne. Jeśli branża BigTech inwestuje
w ten projekt setki miliardów dolarów,
to musi również liczyć na równie potężne
zyski. Założenia cyfrowej transformacji
są w całości oparte na ideologii transhumanizmu, która jako pierwszy etap
budowy nowego człowieka wskazuje na
przeniesienie jak największej części ludzkiego życia do cyberprzestrzeni kontrolowanej całkowicie przez technologicznych władców. Spowoduje to jeszcze
głębsze uzależnienie od technologii cyfrowych, szczególnie dzieci i młodzieży,
które nie będą już sobie mogły nawet
wyobrazić życia bez uczestnictwa w wirtualnym świecie.
To, co jeszcze kilka lat temu wyglądało
raczej na fantastyczne koncepcje, właśnie
teraz zaczyna być budowane na naszych
oczach. I nie będzie to z pewnością wirtualna przestrzeń wolności, ale kolejny
rodzaj globalnego zniewolenia. l

Dr Grzegorz
Osiński

Żyją dzięki
Radiu Maryja
Darowano
mi życie
Gdy liczyłem zaledwie dwa miesiące,
osądzono mnie, a powód był taki: począłem się z gwałtu. Moja 19-letnia
mama nie przyjęła mnie, chciała dokonać aborcji. „To jeszcze nie człowiek,
tylko embrion” – twierdziła mama, po-

cieszając się tym mylnym i niedorzecznym stwierdzeniem.
Do wykonania na mnie wyroku śmierci pozostały dwa tygodnie. W Radiu
Maryja zapowiadano przybycie gościa
z Ameryki, nawróconego abortera.
O wizycie prof. Bernarda Nathansona
mama dowiedziała się od znajomego
studenta. Jego siostra zaprosiła mamę
na wspólne – w trójkę – wysłuchanie
audycji z udziałem profesora. Byli wprost
zaszokowani świadectwem prof. Nathansona. Wtedy mama podjęła decyzję:

Po wysłuchaniu
świadectwa
prof. Nathansona
mama podjęła
decyzję, że nigdy
nie dokona aborcji.
Zostałem uratowany

jeśli aborcja jest takim strasznym czynem
godzącym w życie bezbronnego dziecka,
nigdy w życiu tego nie dokona. Zostałem
uratowany, darowano mi życie.
Z pewnością nie byłoby mnie na świecie, gdyby nie fakt, że o. Tadeusz Rydzyk
zaprosił do Polski prof. Bernarda Nathansona, który zaświadczył, że nie
wolno zabijać poczętego człowieka, gdyż
jest to niegodziwość i wielkie barbarzyństwo. Dziękuję Ci, Ojcze Tadeuszu,
mój wybawicielu.
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