
Kapitola Synchronizace je příjemná

úsek text

Je patrné, že různé činnosti podporující synchronizaci subjektů jsou 
přijímány s libostí. Např. hudba, tanec, společná recitace, 
skandování, kolektivní sporty,…

Na základě kapitoly "Rozpor antecepce bolí nejvíc" o slasti z 
úspěšné antecepce lze dovodit, že činnosti, které antecepci 
usnadňují, budou rovněž pociťovány příjemně.
Takže pokud díky rytmu a melodii účastník snáze antecepuje svůj 
další taneční pohyb (třeba i jen kývání v sedě), pociťuje to jako 
příjemné. Odtud plyne, že i na orgánové a buněčné úrovni bude 
vytváření rytmu příjemné. Pak už je blízko k tomu, abychom viděli 
existenci "dirigentů" v jednotlivých orgánech jako důsledek existenci "dirigentů" v jednotlivých orgánech jako důsledek 
příjemného zážitku buněk a uvítání dirigenta mezi sebou.
Stejná příčina by měla stát i nad pozorovanými fakty přilnutí k 
novému kolektivu. Např. badatel se začlení mezi domorodce a po 
čase si je oblíbí natolik, že bojuje o jejich ochranu více, než za 
původní skupinu. Nebo obchodník pravidelně navštěvuje své 
obchodní přátele, aby synchronizoval vzájemná očekávání. Šéfové 
firem organizují firemní výlety či soutěže, při nichž zaměstnanci firem organizují firemní výlety či soutěže, při nichž zaměstnanci 
poznají své kolegy i z nepracovních stránek. Tím lépe antecepují 
chování uvnitř firmy a protože dobrá antecepce je vnímána 
příjemně, začnou firmu bránit.
Dalším prvkem, který k tomu může být přiřazen, jsou svátky. Svátek 
se pravidelně opakuje, a pokud v kolektivu někdo na očekávání jeho 
dalšího příchodu dbá, účast na společném svátku kolektiv stmeluje 
příjemností jeho správné antecepce.příjemností jeho správné antecepce.
Tady se uplatňují podporovatelé konzervativních tradic, protože 
svátek splní svůj úkol nejlépe tehdy, když maximalizoval příjemný 
pocit naplněné antecepce. To nevylučuje zařazování překvapení, ale 
překvapení musí být rovněž očekávána jako součást svátku.
Opačná je situace, kdy manželka tajně očekává, jak se manžel projeví 
při zítřejším výročí jejich svatby. Když na to zapomene, důkladně jej 
vytrestá, čímž sleduje upevnění kolektivu "bičem". Možná by však vytrestá, čímž sleduje upevnění kolektivu "bičem". Možná by však 
pro oba bylo příjemnější, kdyby tak týden před svátečním datem 
jemně manžela začala upozorňovat, že se blíží čas synchronizace, 
společných očekávání.
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