
Rejstříky podjednotek popisu

Obsah! Č.strany
Typ Odkaz Popis str.
Tvrzení Sžívání cukrem a bičem!Tvrzení Bič synchronizuje, cukr stmeluje. 36
Tvrzení Hierarchizace AA!Tvrzení1 Dokonce i rozsáhlý hierarchicky uspořádaný AA je 

obvykle plně vytížen.
65

Tvrzení Hierarchizace AA!Tvrzení2 Světový AA je v hierarchické úrovni řádu 2^5 65
Tvrzení Magnetičnost katastrof!Tvrzení V kolektivech antecepčních subjektů existují instituce 

určené pro chvíle katastrofy
82

Tvrzení Můj neúspěch zavinil nepřítel!Tvrzení Častý a účinný způsob, jak zmírnit bolest z chybné 
antecepce, je svést to na nepřítele.

84

Tvrzení Pocit důležitosti!Tvrzení1 Důležitost subjektu je vázána ke skupině. 90
Tvrzení Pocit důležitosti!Tvrzení2 Pokud subjekt A má nekriticky vyšší pocit důležitosti, 

než odpovídá výsledkům jeho antecepce, ohrožuje 
skupinu.

90

Tvrzení Pocit důležitosti!Tvrzení3 Stabilní úspěšná skupina má fungující mechanismus 
pro korekci pocitu nadměrné důležitosti.

90

Tvrzení Řízení opiáty!Tvrzení Omezení práv členů 92
Tvrzení Poznej sám sebe!Tvrzení Cibule není velká 101
Tvrzení Vděčnost a stanovení hodnoty!Tvrzení1 Hodnota poskytnutého daru je v očích dárce a v 

očích obdarovaného různá. Obyčejně je v očích dárce 
vyšší.

145

Tvrzení Vděčnost a stanovení hodnoty!Tvrzení2 Dodatečně zjištěná neschopnost oplatit vděčnost 
vede  k jejímu znehodnocení

145

Tvrzení Základní pojem - právo!Tvrzení Právo tkví ve férové soutěži 193
Definice Úvod0!Definice Antecepční subjekt je projekt s primárním zájmem o 25

budoucnost svou, nebo vyšší skupiny, k níž patří.
Definice Svědomí!Definice1 Dílčí svědomí jedince je model kolektivu, do nějž 

subjekt patří. Tento model zahrnuje i model subjektu 
samého.

114

Definice Svědomí!Definice2 Svědomí jedince je souhrn dílčích svědomí jedince 
vyjádřený jako vyvážení antecepovaných muk a slastí 
za jednotlivá svědomí. 

114

Definice Svědomí!Definice3 Špatné svědomí je záporný výsledek testu svědomí 
vůči nějakému skutku. Nastává, pokud souhrn účinků 
antecepovaných muk převyšuje antecepované slasti.

114

Definice Svědomí!Definice4 Dobré svědomí je kladný výsledek testu svědomí vůči 
nějakému skutku. Nastává, pokud souhrn účinků 
antecepované slasti převyšuje antecepovaná muka.

114

Definice Vděčnost a stanovení hodnoty!Definice Absolutní hodnota vděčnosti |g| = (g1+g2)/2, kde 
g1, g2 > 0

145

Definice Žárlivost, pravice a levice!Definice1 Práh destrukce 175
Definice Žárlivost, pravice a levice!Definice2 Průměrná žárlivost jedince 175
Definice Žárlivost, pravice a levice!Definice3 Průměrná žárlivost v podskupině 175
Definice Řízení kolektivů!Definice1 Důvěra = pozitivní antecepce 182
Definice Řízení kolektivů!Definice2 Nedůvěra = Negativní antecepce 182
Definice Řízení kolektivů!Definice3 Úspěch = Souhlas skutečnosti s pozitivní antecepcí 182
Definice Řízení kolektivů!Definice4 Neúspěch = Nesouhlas skutečnosti s pozitivní 

antecepcí
182
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Definice Jednota 

nebezpečná<rozmanitost!Definice
Jednota v kolektivu je tvořena převažující shodnou 
antecepcí jeho členů.

188

Hypotéza Rozpor antecepce bolí nejvíc!Hypotéza1 Bolest je záporný rozpor 33
Hypotéza Rozpor antecepce bolí nejvíc!Hypotéza2 Symetrie muk a slasti. 33
Hypotéza Rozpor antecepce bolí nejvíc!Hypotéza3 Euforie je neočekávaný kladný výsledek při 

záporném očekávání.
33

Hypotéza Sžívání cukrem a bičem!Hypotéza Bič a cukr 36
Hypotéza Až do buněk!Hypotéza Mnohobuněčnost je zjednodušení antecepce pro 

buňky
42

Hypotéza Základní pojem - čas!Hypotéza1 Odvíjení koberce 46
Hypotéza Základní pojem - čas!Hypotéza2 Změny vnímání času 46
Hypotéza Základní pojem - prostor!Hypotéza Antecepční subjekt z časoprostoru oddělí zvlášť čas 

a zvlášť prostor jako vnitřní pojmy.
53

Hypotéza Předstih AA!Hypotéza Neměnnost předstihu 59
Hypotéza Výpočetní výkon!Hypotéza Většina čtenářů je schopna identifikovat správně 

smysl klauzule, v níž jsou slova mírně poškozena. 
Mnozí si často ani poškození nevšimnou. Z toho lze 
usuzovat, že toto zjednodušení činí nejméně několik 
procent z dekódované informace.

63

Hypotéza Hierarchizace AA!Hypotéza Existuje optimální číslo pro hierarchizaci 65
Hypotéza Co je základem pocitu "JÁ"!Hypotéza Společný AA u osoby s více osobnostmi. 73
Hypotéza Inteligence je lepší antecepce!Hypotéza Po vynesení dostatečného počtu křivek testovaných 

jedinců se ukáže, že z hlediska typů nebudou vůči 
sobě přibližně paralelně, ale budou se protínat.

77

Hypotéza Strach z odmítnutí!Hypotéza Strach z odmítnutí je pociťován na obou stranách 
vyjednávání.

88

Hypotéza Pocit důležitosti!Hypotéza Pocit důležitosti je přesvědčení o výjimečné kvalitě 
vlastní antecepce.

90
vlastní antecepce.

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza1 Antecepční slast a muka lze vzájemně kompenzovat, 
ačkoli ne vyrušit.

94

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza2 Člověk potřebuje dosahovat průměrné hodnoty 
antecepční slasti minimálně o velikosti K, kde K je 
jeho osobní konstanta.

94

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza3 Slast odeznívá proto, že je její působitel (dále SCD = 
substance causing delight) v těle nějak postupně 
spotřebován.

94

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza4 Ty buňky, které SCD v těle spotřebovávají, jej od 
organismu vyžadují, pokud ho mají nedostatek.

94

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza5 Jednotlivá buňka, která spotřebovává SCD, vydrží s 
elementární dávkou působící látky po čas T.

94

Hypotéza Běžná antecepční slast a muka!Hypotéza Potřeba prožívat v trvajícím čase antecepční slast 
souvisí s motivací vyhledávat zdroje pro další 
pokračování života subjektu i v době dostatku.

94

Hypotéza Hypnóza a sugesce!Hypotéza AA přijímá konkrétní nový antecepční model 
nejméně s působením tří samostatných procesů: 1) 
Převzetí projektu 2) Prověřování konzistence 
projektu, 3) Přijetí projektu.

97

Hypotéza Svědomí!Hypotéza Robinson je trvale přetížen 114
Hypotéza Svědomí!Hypotéza Při dostatečně velikém kolektivu se svědomí členů 

kolektivu navzájem podobají.
114

Hypotéza Smysl pro humor!Hypotéza Humor a umění prohrávat 125
Hypotéza Sžívání kolektivů!Hypotéza Velký a malý bič 142

23.3.2012 2 Rejstriky



Typ Odkaz Popis str.
Hypotéza Vděčnost a stanovení hodnoty!Hypotéza Vděčnost je bič na straně dlužníka a cukr na straně 

věřitele
145

Hypotéza Mlčení při aktivním blbci!Hypotéza Ať si politik dělá, co chce 151
Hypotéza Princip manželských neshod!Hypotéza K obecnému vylepšení manželství je potřeba, aby se 

oba manželé naučili vnímat svůj minikolektiv jako 
samostatný živý organismus, a jako takový se snažili 
poznat jej, nikoli pouze druhého z partnerů.

162

Hypotéza Celebrity!Hypotéza1 Celebrita spoluvytváří homogenní skupinu. 165
Hypotéza Celebrity!Hypotéza2 Celebrito, drž se svého kopyta 165
Hypotéza Kolik biče a cukru ke sžívání!Hypotéza1 Optimální poměr biče a cukru 168
Hypotéza Kolik biče a cukru ke sžívání!Hypotéza2 Moc sladký nebo moc ostrý kolektiv znamená rozpad 168

Hypotéza Žárlivost, pravice a levice!Hypotéza1 Pokud průměrná žárlivost ve skupině překročí 
průměrný práh destrukce, skupina se radikalizuje.

175

Hypotéza Žárlivost, pravice a levice!Hypotéza2 Práh destrukce jedince se nemění 175
Hypotéza Rozpad kolektivů = rozpor 

AAK!Hypotéza1
Rozpor AAK na jedné straně a významného 
procenta AA členů kolektivu na druhé straně je 
nejdůležitějším důvodem pro rozpad kolektivu.

185

Hypotéza Rozpad kolektivů = rozpor 
AAK!Hypotéza2

Pokud kromě náhodných nesouladů přestane více 
než 24% členů kolektiv podporovat, kolektiv se 
rozpadne.

185

Důsledek Problém relativní pravdy!Důsledek Máš-li úspěšně jednat se subjektem A o námětu S, 
musíš si promyslet obě pravdy, které o tomto námětu 
subjekt A má.

57

Důsledek Antecepční pud umožnil 
ochočení!Důsledek

Procesy ochočování probíhají nejen mezi krotitelem 
a zvířetem, ale i uvnitř lidských společenství.

62

Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek1 Všichni jsou trvale zahlceni 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek2 Volání o pomoc vzhůru 65Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek2 Volání o pomoc vzhůru 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek3 Vznik vyšších struktur 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek4 Dobrý manažer optimálně rozděluje úkoly 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek5 Reakce školeného na zahlcení 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek6 Neškolený se zhroutí 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek7 Zadání úkolu nezbavuje účasti úplně 65
Důsledek Hierarchizace AA!Důsledek8 Počet přímo podřízených jednomu vedoucímu je 

omezen
65

Důsledek Inteligence je lepší antecepce!Důsledek Inteligenční kvocient v klasickém smyslu, který je 
vyjádřen jedním číslem kolem 100, nepopisuje příliš 
základní typy osobností z hlediska antecepce.

77

Důsledek Můj neúspěch zavinil nepřítel!Důsledek1 Lidé se zvýšenou antecepční citlivostí k neúspěchům 
budou mít větší sklon k hledání nepřítele.

84

Důsledek Můj neúspěch zavinil nepřítel!Důsledek2 Proto při setkání s člověkem, který "má nepřítele" 
můžeme usuzovat, že jde o jedince se zvýšenou 
citlivostí na neúspěch.

84

Důsledek Strach z odmítnutí!Důsledek1 Pokud se nechceš stát otrokem druhých, kteří tě 
přicházejí požádat o podporu, musíš se naučit 
svobodně odmítnout nabízený projekt.

88

Důsledek Strach z odmítnutí!Důsledek2 Pokud chceš s druhým subjektem spolupracovat, 
zahrň do vyjednávání reciproční přijetí svého 
projektu.

88

Důsledek Hypnóza a sugesce!Důsledek1 Pokud dokážeme přesvědčit subjekt B, aby 
předkládaný projekt nepodroboval zkoumání, ale 
rovnou jej přijal, používáme sugesci.

97

23.3.2012 3 Rejstriky



Typ Odkaz Popis str.
Důsledek Hypnóza a sugesce!Důsledek2 Pokud vytvoříme podmínky, za nichž subjekt B 

nepodrobuje předkládané projekty zkoumání na 
konzistenci, dochází k přebírání modelů významně 
rychleji.

97

Důsledek Hypnóza a sugesce!Důsledek3 Metody, jak přesvědčit subjekt B, aby nepodroboval 
předkládané projekty zkoumání, mohou být snadno 
zneužitelné.

97

Důsledek Riziko!Důsledek1 Skupina slibuje zjednodušení antecepce 111
Důsledek Riziko!Důsledek2 Obřady jsou nevyhnutelné 111
Důsledek Riziko!Důsledek3 Doupě, domov je místo s nejnižším rizikem 111
Důsledek Riziko!Důsledek4 Vyznačování území, teritoria omezuje počet střetnutí 111
Důsledek Riziko!Důsledek5 Zákony na ochranu vlastnictví, práv a postavení 111
Důsledek Riziko!Důsledek6 Pojišťovny nesnižují riziko události, ale pocit 

ohrožení
111

Důsledek Svědomí!Důsledek1 Malé kolektivy mohou mít rozdíly ve svědomích 
svých členů výrazné, protože i modely vypadají 
hodně odlišně. U dvou či čtyřčlenného kolektivu je 
vliv zvláštního pohledu na sebe sama s přihlédnutím 
ke zbývajícícm členům mnohem významnější.

114

Důsledek Svědomí!Důsledek2 V kmeni lidojedů není pojídání lidského masa 
odsuzováno, proto ani jednotlivec tohoto kmene 
nepociťuje žádné výčitky, pokud takové maso jí. 
Opak platí v křesťanské církvi, kde takový skutek je 
označen za jeden z nejhorších hříchů.

114

Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek1 Záleží na velikosti biče 142
Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek2 Záleží na síle úderu bičem 142
Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek3 Bičováním druhých bičuji i sebe 142
Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek4 Je přirozené snažit se vyhnout vlastní bolesti, a proto 142Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek4 Je přirozené snažit se vyhnout vlastní bolesti, a proto 

použití biče odkládáme
142

Důsledek Sžívání kolektivů!Důsledek5 Odkládání použití biče předznamenává nutnost 
silnějšího úderu později.

142

Závěr Rozpor antecepce bolí nejvíc!Závěr Zavedení pomů antecepčních muk a antecepční slasti 
vychází z antropomorfního principu. Kdyby takové 
působení muk a slasti nebylo, nebyl by nikdo, kdo by 
to mohl vnímat, protože autopoietické systémy by 
nic nemotivovalo k vylepšování antecepce.

33

Závěr Sžívání cukrem a bičem!Závěr K fungování biče a cukru na sžívání do fungujícího 
kolektuvu musejí být jednotlivé členy seskupení v 
těsném kontaktu.

36

Závěr Problém relativní pravdy!Závěr Je třeba v každém důležitém případě znát vzhledem k 
jednomu subjektu OBĚ JEHO PRAVDY.

57

Závěr Výpočetní výkon!Závěr Podobně, jako u zpracování jazyka, zjednodušuje AA 
lidí i jiných organismů při "čtení prostředí". Měli 
bychom o prostředí, v němž se pohybujeme, znát 
příslušné úrovně podrobnosti, a vědět na které 
úrovni se ten který organismus nejčastěji nachází.

63

Závěr Hierarchizace AA!Závěr Skupina, v níž členové poskytují vyšší struktuře příliš 
malé zdroje, se rozpadne, skupina, která sebere 
členům příliš mnoho individuálních zdrojů, zničí 
sama sebe.

65
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Závěr Nechuť pro osobní odpovědnost!Závěr Člen kolektivu, který má za něco převzít osobní 

odpovědnost, předciťuje bičování od ostatních v 
případě neúspěchu.

80

Závěr Odpuštění zrádci!Závěr Odpuštění sobě 86
Závěr Běžná antecepční slast a muka!Závěr Organismy vyššího typu, které jsou řízeny opiáty, z 

nějakého důvodu potřebují prožívat antecepční slast 
průběžně i v době dostatku. Důvod této potřeby 
nepochybně souvisí s přežitím díky úspěšnější 
antecepci, která nezanedbává vyhledávání dalších 
zdrojů až když ty současné dojdou.

94

Závěr Odpuštění nemehlu!Závěr Nemehlo zkazí akci 108
Závěr Očekáváme, že budeme pochopeni!Závěr Chceš-li být pochopen, vyjadřuj se stručně. Chceš-li 

se přitom vyhnout nedorozumění, učiň součástí 
stručného vyjádření odkaz na podrobnější verzi.

110

Závěr Svědomí!Závěr Pokud člověk nechce trpět paradoxy protichůdných 
hodnocení svých dílčích svědomí, měl by dbát na to, 
aby patřil jen do takových kolektivů, které jsou v 
hodnocení skutků konzistentní.

114

Závěr Choroby AA!Závěr Zařazením jedince do typové skupiny z hlediska 
reakcí na správnou a chybnou antecepci můžeme 
přispět k pomoci postiženým žít kvalitnější život.

116

Závěr Placebo a antiplacebo!Závěr Při znalosti působení nadřízeného AA je vhodné 
zapojit do léčby předně AA pacienta samotného, ale i 
AA jeho rodiny, případně dalších kolektivů, do nichž 
patří. Pokyn "Navštěvujte nemocné!" platí.

122

Závěr Smysl pro humor!Závěr Humor znamená současná srovnatelná muka i slast 125
Závěr Paranoia!Závěr Návrh na léčbu paranoie cvičením antecepčního 

aparátu je zatím pouze teorie. Je na odbornících v 
128

aparátu je zatím pouze teorie. Je na odbornících v 
psychiatrii, aby to vyzkoušeli pod lékařským 
dohledem.

Závěr Synchronizace je příjemná!Závěr Pokud chce nějaký diktátor rozvrátit určitou skupinu, 
třeba porobený národ, měl by se soustředit na rozbití 
jejich tradic, zvláště společných tanců a zpívání. 
Pokud naopak nějaká vláda chce stmelit svěřený 
kolektiv, např. národ, měla by podporovat zpívání 
společných písní, ideláně včetně tanečních nebo 
alespoň kývavých pohybů účastníků. Měla by 
podporovat účast na svátcích, které se týkají 
významné většiny skupiny, přispívat finančně tam, 
kde se v tomto ohledu dá hodně dosáhnout. Stejná 
myšlenka se vztahuje na rodiny, firmy nebo sportovní 
kluby. Je samozřejmě věcí citu pro situaci, aby 
premiér před zasedáním vlády nevyžadoval od 
ministrů nácvik některé národní písně. Tím by se 
záměr minul účinkem, protože případná libost ze 
synchronizace by byla bohatě zastíněna trapností 
situace.

130

Závěr Vytváření kolektivů!Závěr Pokud vidíš, že se v kolektivu stalo něco 
nežádoucího, co se však tebe bezprostředně netýká, 
můžeš si říci "Nehas, co tě nepálí.", ale počítej s tím, 
že tě postihne celkové snížení předvídatelnosti uvnitř 
skupiny.

131
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Závěr Sžívání kolektivů!Závěr Déletrvající kolektivy musejí organizovat školení 

svých členů, aby zaujali místo těch, kteří kolektiv 
opouštějí. Proto je v déletrvajících kolektivech 
klíčově důležité, jak je školení prováděno. Nováčci 
jsou školení za pomoci biče a cukru. Na jejich 
poměru záleží, zda to bude přinášet dlouhodobý 
užitek, nebo rozpad.

142

Závěr Vděčnost a stanovení hodnoty!Závěr Pohled na vděčnost jako na druh platidla v kolektivu 
umožňuje formulovat některé problémy a nacházet 
jejich řešení, která by při použití peněz byla mnohem 
méně přehledná.

145

Závěr Reverzní antecepce!Závěr Reverzní antecepce je nástroj, který může být jak ve 
prospěch toho, jehož antecepci chceme porozumět, 
tak v jeho neprospěch. Čím více víme o historii 
určitého subjektu, tím blíže můžeme dojít v reverzní 
antecepci k jeho skutečnému modelu.

150

Závěr Proč milujeme komandovat druhé!Závěr Pokud se komandovaný nechá komandovat, a plní 
naše příkazy, způsobuje nám to zvýšenou antecepční 
slast. Na tuto slast lze snadno získat návyk.

153

Závěr Když říkám NE, cítím se vinen!Závěr Pokud je má bolest z odmítnutí srovnatelná s bolestí 
odmítnutého, je to optimální pro kolektiv, do něhož 
oba patříme.

155

Závěr Je správné se nerozčilovat!Závěr Uvážlivé rozčilování, avšak ne nerozčilování. 158
Závěr Odpor k nespravedlnosti!Závěr Potřeba přidat do trestního zákoníku mobbing 159
Závěr Strach ze závislosti!Závěr Strach ze závislosti je motivován zjištěním, že místo 

mne o mně bude rozhodovat někdo s horší 
antecepcí, než mám sám.

161

Závěr Když se rozčílí vůdce!Závěr Chceš-li být vůdcem, musíš především snášet 164Závěr Když se rozčílí vůdce!Závěr Chceš-li být vůdcem, musíš především snášet 
nadprůměrně svá antecepční muka z nesouhlasu 
tvého okolí. Trestání za odlišný názor je hřebíkem do 
rakve buď tvého postavení vůdce, nebo rovnou 
kolektivu, který řídíš. Pochval oponenty, že 
formulovali jiný názor, a pokud se tímto názorem 
nechceš teď řídit, dodej, že v daném rozhodnutí sice 
jiný názor nebude uplatněn, ale nebude zapomenut 
pro budoucí situace kolektivu.

164

Závěr Celebrity!Závěr Možná to nebudou chtít celbrity slyšet, ale díky 
zmíněnému sklonu členů skupiny celebrity 
napodobovat nesou větší odpovědnost za to, co 
prezentují jako svůj styl života. Nesou v určitém 
ohledu planetární odpovědnost. Když ses tedy stal 
celebritou, zvaž pozorně, co budeš před veřejností 
dělat. Když to bude hodně škodlivé, budeš si moci 
po mnoha letech říci "Tohle je moje vina!"

165

Závěr Umění=expanze antecepčního 
mode!Závěr

Existence umění přispívá původně ke stmelování 
skupiny, v níž buduje společný antecepční aparát 
(AAK). Pro fungování umění jsou podstatné příběhy, 
které v hlavách příjemců umění vyvolává. To se 
vztahuje na vizuální, ale i na sluchové umění.

173
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Typ Odkaz Popis str.
Závěr Základní pojem - spravedlnost!Závěr Členové kolektivu intuitivně očekávají uvnitř 

kolektivu symetrickou spravedlnost, ale za její 
případné prosazení nejsou připraveni zaplatit cenu, 
kterou to bude stát.

174

Závěr Žárlivost, pravice a levice!Závěr Nalezení rovnováhy v této záležitosti by mělo 
společnosti přinést největší nárůst bohatství. 
Opomíjení může přispívat k vlnám stávek, zvýšení 
počtu lidí závislých na sociální podpoře, atd.

175

Závěr Rozpad kolektivů = rozpor AAK!Závěr Strach z chybného vedení je primárním důvodem pro 
rozpad kolektivu. Jakmile počet vystrašených 
přesáhne 24%, kolektiv je bezprostředně ohrožen.

185

Závěr Vědecká poctivost!Závěr Současné vyspělé společnosti mají nedořešeno slušné 
odměňování vědců, kteří se významně podílejí na 
tvorbě AAK celé společnosti. Strach ze zneužití 
postavení vědce, který by pobíral pohádkové příjmy, 
a přitom na ničem vědeckém nebádal, podvazuje 
rozvoj vědecko-technické civilizace v dlouhodobé 
perspektivě.

190

Závěr Světový jazyk!Závěr Nastal už čas pro cílevědomé budování supervědomí 
lidstva, které se bez společné komunikace neobjede. 
Světový jazyk pro lidstvo je na pořadu dne.

0

Pravidlo Poznej sám sebe!Pravidlo1 Nesnaž se předvídat chování vlastního AA. 101
Pravidlo Poznej sám sebe!Pravidlo2  "Nech svou cibuli růst!" 101
Pravidlo Poznej sám sebe!Pravidlo3  "Nech svou cibuli dorůst." 101
Pravidlo Očekáváme, že budeme 

pochopeni!Pravidlo1
Mimo situaci ohrožení si sdělení domýšlíme 110

Pravidlo Očekáváme, že budeme Krátké signály bývají lépe zpracovány 110Pravidlo Očekáváme, že budeme 
pochopeni!Pravidlo2

Krátké signály bývají lépe zpracovány 110

Otázka Sociální organismy!Otázka Proč se uu některých organismů ustaví antecepce 
férového dělení o zdroje, a u jiných ne? Např. proč 
lišky ne a vlci ano?

40

Otázka Apoptóza!Otázka Čím to je, že někdy buňka skončí apoptózou, 
zatímco jindy nekrózou?

41

Otázka Identita A-subjektu!Otázka Lze omezit vnímání identity na tyto tři postoje, tedy 
změna identity, zbohatnutí identity, nezúčastněný 
postoj k identitě?

44

Otázka Výpočetní výkon!Otázka Nakolik musí výpočetní výkon mozku přistoupit ke 
zjednodušením ohledně úrovně N+1, aby AA zvládal 
antecepci na úrovni N?

63

Otázka Hierarchizace AA!Otázka V jakém poměru by se měly dělit zdroje mezi subjekt 
a skupinu, do níž patří?

65

Otázka Inteligence je lepší antecepce!Otázka Proč tedy bylo použití inteligenčního kvocientu tak 
úspěšné?

77

Otázka Magnetičnost katastrof!Otázka Exituje něco podobného např. ve včelím úlu? 82
Otázka Strach z odmítnutí!Otázka Jak se zachovat při setkání s drzostí? 88
Otázka Běžná antecepční slast a muka!Otázka Co je to za mechanismus, který umožňuje takové 

vnitřní zadlužování? Jak vlastně proběhne?
94

Otázka Metoda pokus-omyl!Otázka Proč děti zkoušejí dál i po neúspěšném pokusu? 100
Otázka Poznej sám sebe!Otázka1 Jaká je maximální cibule? 101
Otázka Poznej sám sebe!Otázka2 Jak se má chovat optimální společnost k sebepoznání 

svých členů?
101
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Otázka Poznej sám sebe!Otázka3 Jsou C5 pro společnost totožní s génii? 101
Otázka Výuka!Otázka Nezpůsobí vyučování přes sázky nárůst gamblerství? 106
Otázka Očekáváme, že budeme 

pochopeni!Otázka1
Odkud se bere silná antecepce, že budeme 
pochopeni?

110

Otázka Očekáváme, že budeme 
pochopeni!Otázka2

Když vlastní AA ví, že nevěnuje ostatním pozornost, 
proč očekává, že ostatní věnují pozornost jemu?

110

Otázka Choroby AA!Otázka Jak nahlížet na nedostatek nějaké látky, který 
následně vytvoří třeba depresi?

116

Otázka Sžívání kolektivů!Otázka1 Jak velký bič je potřeba? 142
Otázka Sžívání kolektivů!Otázka2 Ale co odložení biče úplně? 142
Otázka Odpor k nespravedlnosti!Otázka Proč antecepujeme (a to i zvířata) spravedlivé 

zacházení?
159

Otázka Princip manželských neshod!Otázka Mohou tedy manželé svůj malý kolektiv nějak 
významně vylepšit?

162

Otázka Celebrity!Otázka1 Jaký význam pro antecepci může mít obdivování 
celebrity?

165

Otázka Celebrity!Otázka2 Může být kladný vliv celebrity převážen nějakým 
záporným vlivem?

165

Otázka Kolik biče a cukru ke sžívání!Otázka1 Jak by si měli manželé počínat, chtějí-li manželství 
zachránit?

168

Otázka Kolik biče a cukru ke sžívání!Otázka2 Kolik cukru a kolik biče by měl kolektiv používat? 168
Otázka Kolik biče a cukru ke sžívání!Otázka Proč by se měl kolektiv rozpadnout, když je v něm 

jedinci A1 tak dobře?
168

Otázka Základní pojem - spravedlnost!Otázka Nakolik je AA schopen správně odhadnout cenu za 
spravedlnost?

174

Otázka Náboženství reprezentace AA 
sk.!Otázka1

Co očekávají věřící od svého boha? 179

Otázka Náboženství reprezentace AA K jakému lidskému uvažování vede přemýšlení o 179Otázka Náboženství reprezentace AA 
sk.!Otázka2

K jakému lidskému uvažování vede přemýšlení o 
předpokládané boží vůli?

179

Otázka Náboženství reprezentace AA 
sk.!Otázka3

Co se stane se skupinou, která ztratí víru ve svého 
boha?

179

Otázka Jednota nebezpečná<rozmanitost!Otázka Proč je naopak rozmanitost bezpečná? 188

Obrázek Sžívání cukrem a bičem!Obrázek Viz obrázek: Bakterie a živiny 36
Obrázek Základní pojem - čas!Obrázek Obrázek komplexního času 46
Obrázek Základní pojem - čas!Obrázek2 Obrázek řeky času 46
Obrázek Základní pojem - prostor!Obrázek Obrázek kolotoč znázorňující draka 53
Obrázek Hierarchizace AA!Obrázek viz Hierarchizace podprocesů 65
Graf Předstih AA!Graf Graf vytížení antecepčního procesoru v závislosti na 

velikosti předstihu
59

Graf Běžná antecepční slast a muka!Graf Prostor antecepčních pocitů 94
Graf Poznej sám sebe!Graf Graf podílu C3 101
Graf Kolik biče a cukru ke sžívání!Graf Gaussovo normální rozdělení v energiích členů 

populace.
168

Diagram Výuka!Diagram Schematické znázornění procesu učení/výuky 106
Diagram Choroby AA!Diagram Diagram typů osobnosti 116
Příklad Základní pojem - čas!Příklad1 Zpomalený film 46
Příklad Základní pojem - čas!Příklad2 Chůze po schodech 46
Příklad Předstih AA!Příklad Test měření předstihu 59
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Příklad Výpočetní výkon!Příklad Člověk, který umí číst, rozeznává několik úrovní 

textu: Knihu, kapitolu, odstavec, větu, klauzuli, slovo, 
grafický znak pro písmeno - řekněme písmeno A, 
část grafického znaku písmene, např. šikmou čáru 
zleva, ozdůbky na čáře, např. patku u patkového 
písma.

63

Příklad Hierarchizace AA!Příklad1 Paní Horáková nechce pro nikoho nic udělat, a 
všechno dělá pouze pro sebe. 

65

Příklad Hierarchizace AA!Příklad2 Adolf Hitler jedl a žil poměrně skromně. 65
Příklad Poznej sám sebe!Příklad Miliarda neuronů 101
Příklad Riziko!Příklad Značková televize 111
Příklad Placebo a antiplacebo!Příklad1 Smrtelná choroba s varováním 122
Příklad Placebo a antiplacebo!Příklad2 Smrtelná choroba se zatajováním 122
Příklad Smysl pro humor!Příklad4 Zmrzlina a děti 125
Příklad Proč milujeme komandovat druhé!Příklad Adaptace v bytě 153

Příklad Odpor k nespravedlnosti!Příklad Zákaz mobbingu 159
Příklad Celebrity!Příklad1 Obdiv k olympijskému vítězi 165
Příklad Celebrity!Příklad2 Krby ve šlechtických sídlech 165
Příklad Kolik biče a cukru ke sžívání!Příklad Manželé středního věku s dávkami pepře. 168
Příklad Základní pojem - spravedlnost!Příklad Odtažení vozidla bez zavinění 174
Příklad Žárlivost, pravice a levice!Příklad Žárlení dvou sourozenců 175
Příklad Rozpad kolektivů = rozpor AAK!Příklad Družstevník chce přejít od vytápění bytu z teplárny 

na vlastní plynové.
185
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