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O potrzebie ekohumanizmu i ewolucji ultraintelektualnej
About the need of ecohumanism and ultra intellectual evolution

Streszczenie
Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) jako skutek rozwoju nauki i techniki. W SZiR uległy moralnej degradacji wielce ekospołecznie kosztowne metody socjal-darwinistycznej ewolucji intelektualnej. Nieuchronną
konsekwencją ich kontynuowania może być katastrofa globalna albo sukcesywne – tajną lub jawną wojną – eliminowanie słabszych konkurentów do coraz bardziej deﬁcytowych zasobów.
W SZiR powstała konieczność przewidywania zagrożeń i wyprzedzającego ich eliminowania lub
ograniczania ich negatywnych następstw oraz gromadzenia rezerw zasobów materialnych i intelektualnych dla eliminowania zagrożeń w porę nie przewidzianych.
Dla życia i rozwoju w SZiR istnieje konieczność zbudowania mechanizmów ewolucji ultraintelektualnej: kierującej się ekohumanizmem i kreowanej powszechną mądrością wspomaganą sztuczną inteligencją.
Umożliwi to eliminowanie deﬁcytu zasobów drogą poznawczo-innowacyjnej współpracy.
Opanowanie zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności wymaga radykalnego ograniczenia
selekcji w praktyce – poprzez śmierć niedostosowanych - na rzecz selekcji wyprzedzającej dokonywanej
w przestrzeni wirtualnej.

Summary
The State of Changes and the Risk is a result of science and technology development. In that state
there were degradated expensive eco-sociological methods connected with socio-darwinian intellectual
evolution. Inevitable consequence of their continuation may be global disaster, secret or open war consisting of eliminating weaker competitors
In the State of Changes and the Risk a need has occured in order to foresee threats and to eliminate
or be ahead of their negative aftermath as well as to gather the reserves of material and intellectual resources, all to eliminate threats not foreseen in time.
For life and development in the State of Changes and the Risk another need is indispensable – the
need of building mechanisms of ultraintellectual evolution that is based on ecohumanism and created by
the common wisdom supported by artiﬁcial intelligence.It can help to eliminate the shortage of resources through the cognitive-innovative way of cooperation.
Controlling the permanent ability of world’s society requires a radical resistance of selection in practice – through the death of unadapted – in order to introductive elimination in a virtual space.

