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Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, którego tematem jest filozofia techniki, miejsce techniki wu0026#xa0;porządku
ewolucji biologicznej iu0026#xa0;technologiczne podstawy współczesnych totalitaryzmów.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Więcej informacji na www.kronos.org.plu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Źródłem totalitaryzmu jest władza techniki. Konstrukcje ideologiczne (lewicowe i prawicowe, ateistyczne i religijne,
socjalistyczne i liberalne) są tylko zasłoną skrywającą istotę nowego społeczeństwa, która wszędzie jest ta sama. W
społeczeństwach masowych władza ma postać totalną. Ta władza w sposób totalny dezinformuje i inwigiluje swoich
obywateli i w sposób masowy eksterminuje swoich przeciwników. Te społeczeństwa i ta władza są jednak możliwe
tylko i wyłącznie dzięki technice, która – wyłamując się z porządku natury – zakrzywia się w figurę autoteliczną. Celem
produkcji przemysłowej jest potęgowanie mocy produkcyjnych. Celem władzy jest tylko i wyłącznie dalsze
potęgowanie kontroli nad człowiekiem.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
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