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Plan de discuție 

Transumanism – Realitate Virtuală – Metaverse 

 

1. Procesul contemporan al „(r)evoluției” omenirii (două aspecte): 

a. Văzut/Hardware: a patra revoluție industrială (digitalizarea) – progresul tehnologic 

(viteza de calcul și de transmisie a datelor) pe baza Inteligenței Artificiale 

b. Nevăzut/Software: suportul ideologic, logistic, economic și politic – post 

modernism, trans-umanism și post-umanism (materialist și totalitarist) 

 

2. Programarea predictivă a oamenilor: pregătirea mentală și socială – filme SF, muzică, 

jocuri și idei (un anume tip de cultură promovată prin mass-media și social-media) 

a. Formatarea/șablonizarea gândirii încă din copilărie (educația devine un „dresaj” 

intelectual) 

b. Manipularea consimțământului și alterarea discernământului; eliminarea 

dezbaterilor/întrebărilor și a judecății critice 

c. Promovarea unor mituri ideologice drept repere „științifice” cu valoare absolută – 

cenzură oficială (știința devine un instrument al dictaturii politice) 

d. Dereglarea morală și debusolarea spirituală – distanțare socială, autocenzură 

e. Desacralizarea/secularizarea persoanei și a societății (credința e mutată în sfera 

privată, ca și cum nu ar avea importanță în sfera publică), valorile promovate la 

nivel general fiind strict laice/profane 

f. Controlul/monitorizarea și manipularea (informațională și emoțională a) maselor: 

scor social (gradul de conformare) – gândirea de grup/stup/turmă (conștient și 

subconștient colectiv) = „suntem ceea ce sunt prietenii noștri”; alegerea personală 

este înlocuită cu conformarea (dispare răspunderea personală și conștiința de sine e 

alterată) 

 

3. Internet, Facebook, Metaverse 

a. Comunicare vs comuniune (nevoile de comunicare, apreciere, apartenență, 

protecție sunt compensate prin consum de media, jocuri, iluzii virtuale) 

b. Solidarizare de idei/acțiuni la comandă, toți „trăiesc” același vis 
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c. Informații personale (reale), securitatea datelor, protecția intimității reale și 

virtuale, infracțiuni în spațiul virtual și terorism digital (hărțuire, șantaj, agresiuni, 

calomnii, furturi identitare și financiare, etc.) – supravegherea statului și a 

corporațiilor – profiluri ale utilizatorilor 

d. Noua Ordine Mondială și noua gândire comunistă: 11 sept. 2001 (teoria „șocului”) 

– mutație rapidă de paradigmă: securitatea limitează libertatea, restrângeri de 

drepturi naturale (divine și umane), colectivism globalist bazat pe frica de teroriști, 

viruși, „aliens”, cataclisme naturale... 

e. Afundarea/absorbția progresivă în spațiul virtual: avatar/alias/surogat/replică 

(dublură) în CyberSpace cu toate datele personale, bio-digital ID, conectare la 

Internet of Bodies fără controlul conștient al omului, dar cu controlul total al Big 

Brother – „dictatură fără lacrimi” a unei „elite” tehnologico-financiare care deține 

toată puterea asupra „sclavilor” ținuți bolnavi, săraci, dezinformați și dezbinați 

f. Realitatea Virtuală (a dublurilor digitale) din Metaverse: „a digital world built over 

our own, comprising virtual reality headsets and augmented reality” (Mark 

Zuckerberg) – matrix care generează simțurilor niște stimuli cvasi-reali și produc 

stări/reprezentări în creier specifice, fără să distingă lumea reală de simularea 

virtuală: Tehnologia vrea să înlocuiască legătura reală a omului cu natura cu 

„halucinația consensuală” a lumii virtuale/digitale. 

g. Metaverse-ul e o lume în care fiecare își poate exhiba și consuma propriile „fantezii 

reprimate”, fără consecințe și răspunderi morale, producând o conștiință morală 

care redefinește binele și răul, absolutul și relativul. Există deja cazuri de hărțuire 

în Metaverse... 

 

4. Psiho(pato)logia și neuro(pato)logia vieții virtuale 

a. Reprezentarea stimulilor senzitivi – excitarea unor puncte și zone din creier, 

descărcări de hormoni (dopamină, adrenalină, serotonină, oxitocină, endorfine etc.) 

– căutarea plăcerii din suprastimulare, cenzura creierului este ocolită 

b. Publicitatea/reclama/propaganda promovează un „farmec” fals, o „fericire” falsă, o 

iluzie/imagine, nu o valoare reală în Dumnezeu 

c. După TV, Tehnologia RV este o nouă formă de magie (hipnoză) în masă 
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d. Simularea din lumea virtuală generează aceleași efecte neurologice: copiii sunt cei 

mai vulnerabili pentru că nu au cultură și cenzură rațională care să-i tempereze, 

caută experiențe noi, super-para-meta- fizice cu „trăiri” dopaminergice... 

e. Copiii și adolescenții se leagă afectiv de personaje din lumea virtuală (precum Moș 

Crăciun, Elsa, zeii Olimpului, salvatorii super-dotați, etc.) și dezvoltă atașamente 

emoționale pătimașe față de de „oameni” și vietăți iluzorii, a căror lipsă de 

consistență îi poate arunca mai târziu în dezamăgire, depresie și deznădejde. 

f. Augmentare, dependență și demență digitală 

- Proteze, implanturi, vaccinuri – condiționare și constrângere a vieții 

personale și sociale 

- De la ameliorare și alinare la alienare și de la necesitate personală la 

obligativitate generală 

- Dependența de aprecierile virtuale (tot dopamina dictează) 

- Multitasking, stress, insomnie, frustrări și dereglări fizio- și psiho-

patologice, fenomenul „smombie” 

 

5. Considerente bioetice referitoare la Transumanism, Marea Resetare (destructurare) și 

P(l)andemia actuală 

a. Generalizarea excepțiilor medicale și uniformizarea tratamentelor (telemedicină); 

costuri,beneficii, riscuri și daune (nu doar colaterale) 

b. Obligativitatea și eficacitatea vaccinurilor. Imunizare și nu prea 

c. Educația online și poluarea electromagnetică crescândă 

d. Cine profită, în fond, de Resetarea lumii? 

e. Dictatura tehnocratică digitală 

 

6. Marea Revenire la Hristos a lumii prin pocăință și credință lucrătoare – Soluția propusă de 

Ortodoxie: trezvie, rugăciune, acțiune  

a. Adevăr/sfințire/despătimire vs minciuni/amăgire/demonizare 

b. Ioan 8, 31-32 și 14, 6: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat 

ucenici ai Mei; și veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. (...) Eu sunt 

Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” 
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c. II Tim. 4, 3-4: „Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, 

ci - dornici să-şi desfăteze auzul - îşi vor grămădi învăţători după poftele lor și îşi 

vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.” 

d. Logoterapia și psihoterapia/spiritualitatea creștină – căi de dezvrăjire a omului și a 

lumii și de redobândire a identității, integrității și sănătății în Dumnezeu 

e. De la viața virtuală la viața spirituală: Iisus Hristos e „Calea, Adevărul și Viața” 

(Ioan 14, 6), El ne dă adevărata comunicare, comuniune și cuminecare a vieții 

veșnice. Sfintele Taine și virtuțile creștine 

f. Dimensiunea personală și socială a vieții creștine: unirea cu Dumnezeu prin iubire 

în Duhul Sfânt – comunitate și ierarhie în slujirea (față către față a) lui Dumnezeu 

și a semenilor: „unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în 

mijlocul lor” (Matei 18, 20) 

 

7. Concluzii, comentarii și recomandări finale 
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Prodromos, 2013 
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