
Kapitola Očekáváme, že budeme pochopeni

úsek text

Při pozorování lidí vidíme, že ti, kdo něco vyjadřují bytostem kolem 

sebe, věří, že budou pochopeni. Velmi kontrastní je to např., když 

člověk mluví k cizincům, nebo ke zvířatům. Podobný zážitek vidíme 

často u domácích zvířat, která svým pánům něco signalizují.často u domácích zvířat, která svým pánům něco signalizují.

Přeloženo do řeči antecepce, lidé (ale nejspíš i další tvorové) 

antecepují, že budou pochopeni, když něco signalizují.

A když pochopeni nejsou, je na nich výrazně patrné rozčarování - 

antecepční muka.

Otázka1 Odkud se bere silná antecepce, že budeme pochopeni?

zvláště v kontrastu k tomu, jak malou pozornost průměrně věnuje zvláště v kontrastu k tomu, jak malou pozornost průměrně věnuje 

dotyčný snaze porozumět signálům od druhých, a že nejčastěji se 

snaží význam signálu uhodnout pomocí své antecepce, než aby 

zprávu řádně dešifroval.

Nabízí se základní důvod existence antecepce, a tím je hrozba 

zahlcením.

Pokud osoba - příjemce signálu - má věnovat obsahu plnou 

pozornost při souběžném dešifrování signálu, nebude mít tuto pozornost při souběžném dešifrování signálu, nebude mít tuto 

pozornost k dispozici pro jiné signály, možná životně důležité.

Odtud plynou pravidla:

Pravidlo1 Mimo situaci ohrožení si sdělení domýšlíme

Pokud ti signál dává někdo, u jehož zprávy nepředpokládáš 

nebezpečí ohrožující život, budeš mít sklon si význam domyslet 

podle svého očekávání.

Pravidlo2 Krátké signály bývají lépe zpracoványPravidlo2 Krátké signály bývají lépe zpracovány

Pokud je signál krátký, pak je určitá naděje, pokud tě v téže chvíli 

nic zásadně neohrožuje, že signál rozebereš podrobně.

Otázka2 Když vlastní AA ví, že nevěnuje ostatním pozornost, proč 

očekává, že ostatní věnují pozornost jemu?

Tady je hluboká asymetrie, pramenící z podstaty antecepce. Vlastní 

přežití je podstatnou podmínkou k zážitku souhlasu antecepce a přežití je podstatnou podmínkou k zážitku souhlasu antecepce a 

skutečnosti. Vyúsťuje v pud sebezáchovy. Vlastní přežití je vždy na 

vyšším místě, než přežití druhých (výjimky jsou pojednány v kapitole 

Rozpad kolektivů = rozpor AAK)

Při práci s modelem B' v našem AA o osobě B rovněž zkoušíme 

odhadovat, jak osoba B antecepuje. Tyto odhady jsou vždy 

neurčitější, než posuzování vlastního modelu.

Závěr Chceš-li být pochopen, vyjadřuj se stručně. Chceš-li se přitom Závěr Chceš-li být pochopen, vyjadřuj se stručně. Chceš-li se přitom 

vyhnout nedorozumění, učiň součástí stručného vyjádření 

odkaz na podrobnější verzi.
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