
Kapitola Úvod k celé teorii
úsek text

Pojem antecepční, případně antecepce, je odvozen z latinského 
"ante"=před, dříve, předem, a latinského "cepce" = čití, cítění. Mezi 
veřejností se vyskytuje rovněž v podobném významu slovo 
"anticipace", které však vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, 
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"anticipace", které však vzbuzuje etymologicky pocit "anti"=proti, 
tedy něčeho proti cítění, což je matoucí. Proto jsem se rozhodl 
použít nové slovo.
"Náš antecepční aparát (zkratka AA) miluje modely, které 
může snadno převzít, a všechno podle nich správně 
předciťovat. Takové modely jsou obvykle deduktivní. Proto 
bude celé toto pojednání pojato deduktivně."
Čtenář dostane nabídku modelu, v němž lze velmi úspěšně Čtenář dostane nabídku modelu, v němž lze velmi úspěšně 
předvídat budoucí vývoj živých systémů povětšinou vyvozováním 
pomocí logických pravidel. Aby však text nebyl příliš těžký, a mohl 
jej číst i čtenář z jiného okruhu zájmů, nebude toto hledisko 
většinou dováděno důsledně do matematických formulací. Autor je 
však přesvědčen, že nebude těžké to ve fázi prohlubování do 
takového stádia dovést.
Předkládaný model je velká věc. Je to nové paradigma v pohledu na Předkládaný model je velká věc. Je to nové paradigma v pohledu na 
svět, v němž žijeme.
Zasahuje do obrovského okruhu věd a dění, která nás obklopují. 
Pomáhá rozluštit postoje náboženských i politických systémů, dává 
mocný impuls psychologii a vyučování. Může se stát zásadním pro 
chování obchodních firem a finančních institucí.
Náhle spatříme sami sebe v zářivém zrcadle a pochopíme, proč jsme 
jednali určitým způsobem.
Předkládané paradigma má mnoho co říci lékařské vědě, a otevře Předkládané paradigma má mnoho co říci lékařské vědě, a otevře 
další pohled na proces uzdravování.
Pro vědy typu fyzika, kosmologie apod. přinese nový filozofický 
základ pro již vybudovaný poznatkový systém, a odtud inspiraci, 
kudy hledat něco nového.
Paradigma velice hluboce zasahuje do pojetí jazykovědy, historie, 
kultury.
V oblasti ekonomie lze začít na jejím základě vytvářet nové, V oblasti ekonomie lze začít na jejím základě vytvářet nové, 
účinnější organizační struktury.
Kromě jiného je zajímavým generátorem hypotéz, a tím přináší řadu 
impulzů k vědeckému bádání. Je nepochybné, že některé hypotézy 
budou vyvráceny, a pomohou hlouběji pochopit úskalí antecepční 
teorie. Jiné hypotézy budou potvrzeny a rozvinuty k prospěchu 
nebo také ke škodě lidstva. To ukáže čas.
Tohle všechno, a mnohem víc, lze získat pochopením nového Tohle všechno, a mnohem víc, lze získat pochopením nového 
paradigmatu:

 "Život je projekt s primárním zájmem o 
svou budoucnost."

Definice Antecepční subjekt je projekt s primárním zájmem o 
budoucnost svou, nebo vyšší skupiny, k níž patří.
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Pro osvětlení si uvědomme, že můžeme pozorovat i poruchy od 
tohoto schématu, např. člověk pod vlivem halucinogenních látek 
může jednat proti budoucnosti své i skupiny, k níž patří. Takový 
případ ovšem bude spadat pod jakousi patologii, která si zaslouží 
samostatné pojednání. 
Hlavní proud antecepční teorie bude vycházet z uvedené definice.
Jedním z důležitých cílů této práce je hledání optimálního poměru 
mezi proskupinovým a proindividuálním postojem.
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