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Anarcho-transhumanizm to uznanie, że wolność społeczna jest nieodłac̨znie zwiaz̨ana
z wolnościa ̨ materialna,̨ i że wolność jest ostatecznie kwestia ̨ rozszerzenia naszych zdol-
ności i możliwości zaangażowania sie ̨ w otaczajac̨y nas świat. Jest to świadomość, że nasz
opór przeciwko tym siłom społecznym, które chciałyby nas podporzad̨kować i ograniczyć,
jest tylko cześ̨cia ̨ spektrum wysiłków majac̨ych na celu rozszerzenie ludzkiej sprawczości
- ułatwienie naszych dociekań i kreatywności.

Oznacza to nie tylko bycie wolnym od arbitralnych ograniczeń, które moga ̨ narzucić
nasze ciała, ale także bycie wolnymw kształtowaniu otaczajac̨ego nas świata i pogłeb̨ianiu
potencjału naszych wzajemnych powiaz̨ań poprzez ten świat.

Oznacza to, że narzed̨zia, których używamy powinny być jawnie poznawalne i nieskoń-
czenie konfigurowalne; oznacza to ciała, które nie sa ̨zamkniet̨ewprocesach,wktórychnie
mamynic do powiedzenia.Wie, że głódwyboru stojac̨y za kontrola ̨urodzeń, odrastajac̨ymi
kończynami i zmiana ̨płci jest tym samym głodem, który organizuje robotników i podpala
wiez̨ienia. To walka o to, by żyć wolnym. …i robić to przez jeszcze jeden rok, jeszcze jedna ̨
dekade,̨ jeszcze jeden wiek. Oznacza to nie tylko przekroczenie ograniczeń zwiaz̨anych z
płcia,̨ ale także z genetyka ̨ i wszystkimi wcześniejszymi doświadczeniami człowieka. Ozna-
cza to walke ̨ o pozwolenie na najpełniejsza ̨ realizacje ̨ tego, kim i czym chcemy być, kiedy
tylko chcemy.

Oznacza to kwestionowanie i zmienianie warunków, które w przeciwnym razie mo-
głyby nami rzad̨zić. Oznacza to, że gdy istnieja ̨narzed̨zia do poprawy naszego życia, należy
z nich korzystać; że nikt nie powinien głodować, gdy taki niedobór można wyeliminować.
Oznacza to czujne współdziałanie z natura,̨ a nie jej zastraszanie czy poddawanie sie ̨ jej.
To świadomość, że zwycies̨two klasy robotniczej nadejdzie naprawde ̨ dopiero wtedy, gdy
każdy pracownik indywidualnie bed̨zie posiadał środki produkcji - zdolne do wytworzenia
dla siebie czegokolwiek i wszystkiego. To proaktywne zaangażowanie sie ̨w warunki środo-
wiskowe, które wymuszaja ̨hierarchie ̨ i nieuchronny kolektywizm. Oznacza to uwolnienie
naszego społeczeństwa od hierarchii dwuwymiarowych krajobrazów, przeniesienie naszej
destrukcyjnej infrastruktury poza biosfere ̨ oraz ostateczne zerwanie z cywilizacja ̨ osiadła ̨
i zajec̨ie miejsca łowców-zbieraczy mied̨zy gwiazdami.

Oznacza to kryptografie ̨ - nieprzekraczalne kanały prywatnej komunikacji zsumowane
w nieprzekraczalny ul idei i wiedzy. Oznacza to również zniesienie publicznej prywatności
- stworzenie świata, w którym działania, które podejmujemy ze soba,̨ sa ̨ dzielone i wery-
fikowalne w jednej chwili. I w końcu bed̨zie to wolność do przekroczenia ograniczonego
pasma jez̨yka i łac̨zenia sie ̨ coraz bardziej bezpośrednio ze soba ̨ - łac̨zenia umysłów i prze-
kraczania indywidualnych subiektywności zgodnie z potrzeba.̨

Anarcho-Transhumanizm to wszystkie te rzeczy i każda z osobna.
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