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Představme si hru dvou soupeřů, v níž oba očekávají své vítězství. 
Jiné kombinace očekávání budou pojednány později.Jiné kombinace očekávání budou pojednány později.
Hráč A vyhraje, hráč B prohraje. Hráč B ovšem vstupoval do hry s 
očekáváním výhry. Tedy prohra je chybné očekávání a chybné 
očekávání je trestáno v AA.
Hráč B je naštvaný, skleslý, rozebírá, kde možná nebyla hra zcela 
poctivá, proč měl vlastně vyhrát.
Tento jev je obzvláště kontrastní u vrcholových soutěží, jako 
Olympiáda.Olympiáda.
Ve finále se střetnou dva nejlepší, a ten, co prohraje obvykle 
neprožívá euforii, ačkoli získal stříbrnou medaili.
Na druhé straně k dosažení pokroku je třeba utrpět určitý počet 
proher, aby se hráč mohl poučit ze svých chyb a z dovednosti 
soupeřů. Tedy by měl umět prožívat radost z prohry.

Obchodníci někdy mají takovou strategii, že na (např. 30) odmítnutí Obchodníci někdy mají takovou strategii, že na (např. 30) odmítnutí 
přijde jeden úspěšný obchod.
A pak se mohou radovat, když byli odmítnuti, že se přibližují k 
úspěchu, např. že ještě musejí zvládnout 15 odmítnutí  a podaří se 
obchod.
Odmítnutí je fakticky prohra ve hře zvané obchod.
Vzniká zajímavý problém, jak řešit tuto bolest z prohry obecně.

Metoda obchodníků je ve skutečnosti rozšíření hry na mnoho setů, a 
cílem je dosahovat výher v průběhu rozšířené hry.
I tak je většinou poměr prohraných setů k vyhraným drtivě 
neúprosný, a mnoho lidí kvůli tomu nedokáže v této profesi 
dlouhodobě pracovat.
Řešení je v antecepci. Pokud očekávám, že v jednom setu vyhraji, ale 
nezdaří se to, sklíčí mne trest od AA za prohru.nezdaří se to, sklíčí mne trest od AA za prohru.
Pokud očekávám, že v tom setu prohraji, soupeř to vycítí. Prohraji 
dokonce i tehdy, jestliže bez tohoto očekávání jsem vyhrát mohl.

Musím tedy cvičit svou antecepci zhruba v tomto vyjádření:
Vyhraji teď, nebo příště, nebo přespříště, nebo,…(tolikrát, kolik je 
statistická četnost výhry).
Po prohře setu bych mohl provést vyhodnocení třeba takto:Po prohře setu bych mohl provést vyhodnocení třeba takto:
Z této prohry jsem pochopil, že se musím zlepšit v dovednosti D, a 
naučit se od soupeřů dovednost E. Jakmile to zvládnu, vyhraji 
příště, nebo přespříště, nebo…
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