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Transhumanizmi, religjion i ri?

Transhumanistët besojnë se teknologjia do të
ndryshojë biologjinë e qenies njerzore për

sëmundjet, plakjen dhe vdekjen.



Grekët e Lashtë
E kishin të qartë se jeta dhe vdekja nuk janë thjesht koncept teknik, por

metafizik. Projekti transhumanist në vetvete është i Prometeut.  



Epi i Gilgameshit

1800 B.C



CFARE ESHTE CRYONICS?

Cryonics është një procedurë eksperimentale që ruan një qenie
njerzore duke përdorur teknologjinë më të avancuar aktuale me 
qëllim shpëtimin e jetës. Ata besojnë se teknologjia mjekësore

do të përparojë me hapa më të shpejtë në dekadat e ardhshme, 
duke mundësuar shërimin në nivel qelizor e molekular dhe duke 

rikthyer shendetin e plotë fizik, mendor.



Baza shkencore e Cryonics



Turritopsis Nutricula
Krijesa e pavdekshme



NBIC 

Nanoteknologjitë

Bioteknologjitë

Informatika

Konjitivizmi

Mjekësia pa Mjekët ?!  
NBIC ka nevojë për bazë ligjore dhe koordinim



Programi kompjuterik mund mjekun në diagnozën
e tumoreve të trurit

Një kërkim i Universitetit Case Western Reserve mund të përshpejtojë identifikimin e 
rekurrencave tumorale, eliminojë biopsi cerebrale të kushtueshme e rrezikshme.

MRI e pacientëve me radionekrozë (sipër) dhe rishfaqja e tumorit (poshtë) ne kolonën e majtë. Ne kolonën në qendër
tregohet se zonat janë të padallueshme në skanerat rutinë. Përshkruesit Radiomic, zbulojnë diferencat e imëta, duke 

treguar se nekroza nga rrezatimi, në panelin lart në të djathtë, ka më pak heterogjenitet, me ngjyrën blu, në krahasim me 
rishfaqjen e tumorit, poshtë në të djathtë, I cili paraqet gradë më të lartë heterogjeniteti, me ngjyrë të kuqe.



Mos lejoni IA të marrë profesionet tona (ose të na vrasë): Elon Musk, Bill Gates dhe Stephen 
Hawking nënshkruajnë një letër të hapur që paralajmëron kryengritjen e robotëve

Inteligjenca Artificiale (IA) është përshkruar si një kërcenim që mund të jetë “më i rrezikshëm
se armët nukleare”. Tashmë, nje grup shkencëtarësh dhe sipërmarrësish, së bashku me Elon
Musk, Bill Gates dhe Stephen Hawking, kanë nënshkruar një letër të hapur duke premtuar që
kërkimet mbi IA të ndihmojnë njerzimin. Letra paralajmëron se pa u mbrojtur nga makineritë
inteligjente, njerzimi mund të gjendet perballë një të ardhme të errët.



Transhumanizmi mbetet një realitet që
do ti shërbejë njerëzimit pa krijuar

qenien transhumane si Icarusi

Përjetesia, sidomos drejt fundit, është e tmerrshme. Woody Allen        





Ndihem i privilegjuar që më
pranuat në gjirin tuaj
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