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úsek text

Tlak na AA nutí jedince vyhledávat jednodušší prostředí, kde snáze 
předciťuje. Projevuje se to takovými samozřejmostmi, jako 
rovnoměrný žebřík, uklizené a roztříděné příbory, až po 
seskupování lidí do různých spolků.
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seskupování lidí do různých spolků.
Vytvoření skupiny podobně smýšlejících lidí (ale i obdobně se 
chovajících rostlin) vede k snazší předvídatelnosti prostředí, v němž 
se každý jedinec ze skupiny pohybuje. Díky tomu není AA jedince 
vytížen do takové míry obecnými problémy, a může zjemňovat 
odhady, zejména hermeneutiku předávaných zpráv. Můžeme 
pozorovat rychlejší rozvoj měst oproti venkovu, rychlejší rozvoj 
žáků ve specializovaných třídách, větší výkony sportovců na žáků ve specializovaných třídách, větší výkony sportovců na 
soustředěních.
Jak působí uvedený tlak na tvorbu národů? Skupina se společným 
jazykem, kulturou, historicky podřizovaná společným zákonům, 
poskytuje členům řadu "jistot", s nimiž mohou počítat ve známém 
prostředí. Slova "můžeš počítat s" je výrazný produkt AA. Čím více 
je těchto jistot, tím přesnější antecepce AA produkuje. A čím 
přesnější antecepce, tím účinnější využití zdrojů.přesnější antecepce, tím účinnější využití zdrojů.
Zkusme jako test této hypotézy zkoumat, čeho chtěli dosáhnout 
reformátoři. Třeba Jan Hus pranýřoval odpustky. Odpustky 
představovaly něco jako legalizaci korupce a zločinnosti. Zákazník 
církve s dostatečným bohatstvím mohl přehlížet mravní řád, a pouze 
po sérii hříchů zvolal jako v hospodě "Platit, prosím". Hus jako 
mimořádný duch viděl obrovské narušení jistot, které by v důsledku 
vedly k anarchii, kdy si nikdo není jist ničím, a upadají vyšší 
dovednosti ve prospěch základních.dovednosti ve prospěch základních.
Z pohledu kapitoly o soutěži projektů (Viz druhý díl, část PP Soutěž 
projektů) se základním zákonem stává uvnitř skupiny férová soutěž. 
Pokud není dokázáno jinak, mají všichni členové skupiny prvotně 
stejné právo se soutěže o přežití skupiny účastnit. Toto právo je 
ovšem z hlediska účelu pro prospěch celé skupiny modifikováno. 
Např. děti mají omezený prostor pro svou účast v soutěži mezi 
dospělými. Jsou obvykle méně zkušené, a mohly by svou prohrou dospělými. Jsou obvykle méně zkušené, a mohly by svou prohrou 
skupinu ohrozit. Tyto modifikace rozebírá jiná kapitola.

Ujasněme si znovu nejdůležitější důvod pro existenci skupiny: 
Usnadňuje antecepci svým členům.
Jakmile skupina přestane tímto způsobem fungovat, a to zpočátku 
jen třeba vůči jejímu jedinému členu, je to ohrožení její existence.
V mnoha skupinách si tuto skutečnost neuvědomují, a klidně V mnoha skupinách si tuto skutečnost neuvědomují, a klidně 
dopustí, aby se tato zvýšená jistota antecepce rozložila. A pak se s 
odstupem času diví, proč je jejich skupina "nemocná". Proč ji 
někteří členové klidně opouštějí nebo zradí?
Ve skupině se velmi často objevují různí chytráci, kteří chtějí mít 
prospěch na úkor druhých členů. Podvedený člen pak přirozeně ve 
své důvěře v přínos kolektivu poleví. Zejména tehdy, pokud se jej 
nikdo v kolektivu nezastane.nikdo v kolektivu nezastane.
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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.
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