Kapitola

Závěr druhého dílu
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V prvním a druhém dílu byly rozvedeny prostředky k posuzování
skutečností na základě antecepce. Jednotlivé kapitoly přinesly
užitečná tvrzení např. o svobodě, pravdě, vnímání času, s jejichž
pomocí lze snáze posuzovat další otázky života. Kromě výchozího
pojmu antecepce máme důležité další pojmy: seznam, příběh,
projekt, soutěž - vyplývající z konceptu antecepce..
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Tyto koncepty jsou pro přemýšlení nad jakýmkoli problémem
zásadní. Jejich pochopení v rozumně zobecněné podobě nám
poskytuje nástroj na řešení problémů, a na objasnění příčin, proč se
něco ustavilo právě tak, jak to vidíme.
Kdybych chtěl za sebe vyjmenovat nejzávažnější prvky již vydaných
dílů 1 a 2, byly by to zřejmě tyto otázky, na něž dává antecepční
teorie smysluplné odpovědi:
Jaký má smysl život jedince?
Má každý subjekt "svou pravdu"?
Co je to vědomí?
Co je to myšlení?
Co je to smysl pro humor?
Co je právo?
Co je spravedlnost?
Co je svoboda?
Proč je svoboda základem bohatství?
Proč špatně snášíme nespravedlnost?
Na čem spočívá pocit JÁ, a proč jej zakoušejí i lidé od narození
složení ze dvou genetických základů?
Může existovat férová soutěž bez rozhodčího?
Proč slaví katastrofické filmy větší úspěch, než nádherné
přirodopisné snímky?
Proč nutně potřebujeme hry a proč je zdravé se jich účastnit?
Jak nejúčinněji strukturovat seznamy informací?
Proč je důležité doma uklízet?
Proč nemáme moc rádi odkazy na další seznam?
Jak bojovat se strachem z odmítnutí?
Proč subjekty musejí rozlišovat vlastní a cizí?
Jak se máme chránit před nepředvídanými událostmi?
Jak se stane, že v kolektivu nepřevládnou tisíce roztříštěných směrů,
ale udržuje se jich poměrně malý počet?
Proč se bojíme cizích lží?
Co principiálně brání uskutečnění stabilního komunismu?
Proč odkládáme rozhodnutí a co nás nakonec přiměje k akci?
Odkud pramení právo společnosti omezovat užívání drog?
Eistuje něco, jako peníze, i bez jejich zavedení?
Ve třetím dílu budou využity uvedené prostředky ve většině kapitol
volněji k hlubšímu nahlédnutí do nejrůznějších zákoutí světa, v
němž žijeme, např. ekonomie, pojem krásy, sledování nežádoucích
osob státem apod.. V případě potřeby budou využity odkazy na
pojednání z prvních dvou dílů.
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