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úsek text datum Shrnutí 
odstavce

V této kapitole budeme mít za cíl zjistit, jaká slova vnitřního jazyka 
bude mít mnoho organismů v pozemském prostředí. Nebude to 
znamenat, že jsou tato slova nutně stejně uvnitř reprezentovaná, ale znamenat, že jsou tato slova nutně stejně uvnitř reprezentovaná, ale 
u mnoha organismů bychom mohli počítat s tím, že slovo 
uvedeného významu ve svém vnitřním jazyce má.

Hmat Dotek je rozlišován nejen člověkem či zvířetem, ale i rostlinou a 
mikroorganismy. Jedná se o nejrozšířenější vjem v přírodě. Dokonce 
bychom se mohli odvážit jej rozšířit až na neživé objekty, které díky 
základním fyzikálním interakcím spolu vstupují do kontaktu 
nejsilněji obvykle přes elektromagnetické a gravitačně-setrvačné síly.nejsilněji obvykle přes elektromagnetické a gravitačně-setrvačné síly.

Z toho můžeme zpětně odvodit, že živé organismy vnímají dotyk 
vždy, ať už je to dotyk s jiným živým organismem, nebo s neživým 
předmětem.
Základním zdrojem informací pro AA je proto hmat (tento výraz 
zde používám v trochu zobecněném smyslu jako reakce na dotek. 
Není to tedy pouze přenos nervových vzruchů od hmatových buněk Není to tedy pouze přenos nervových vzruchů od hmatových buněk 
v lidském těle.)
Vnitřní jazyk AA bude tedy obsahovat významnou společnou 
podmnožinu slov odvozených od hmatu. Zkusím vytvořit určitý 
seznam těchto slov.

Teplota mrazivý, studený, vlažný, teplý, horký, vařící, žhoucí, vedro, zima

Tvrdost měkký, pružný, pevný, tvrdý.
Lepivost lepkavý, přilnavý, kluzký.
Drsnost hladký, drsný, ostrý.
Poloha bodový, obklopující, nahoru, dolů, vlevo, vpravo, dopředu, dozadu, 

všude.
Potrava jedlý, nejedlý, jedovatý
Vztah těsně, blízko, opodál, daleko.Vztah těsně, blízko, opodál, daleko.
Změna stálý, pohyblivý, kmitající.
Velikost nepatrný, malý, střední, velký, obrovský.
Porovná

ní

menší, stejný, větší.

Identita vlastní, cizí, známý, neznámý.
Bezpečí bezpečný, neznámý, rizikový, ohrožující, příjemný, nepříjemný

Prostředí klid, proud, kolébání, vír.

Pohyb sedět, lézt, plout, letět, pohybovat se, ustupovat, utíkat, padat, držet, 
běžet, plazit

Směr vodorovný, svislý, šikmý, rovnoběžný, kolmý.
Skupina hmatových slov má tedy 15 tříd a v nich dohromady 50 
slov.slov.
Další skupina vnitřních slov se bude vztahovat k času, který je 
rovněž nezbytný pro jakoukoli antecepci..
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Rychlost neznatelně, pomalu, běžně, rychle, bleskově.
Výskyt jednorázově, jednou, dvakrát, třikrát, opakovaně, poprvé, naposledy.

Očekává

ní

brzy, pozdě.

Trvání krátce, dlouho.Trvání krátce, dlouho.
Skupina časových slov má tedy 4 třídy a v nich dohromady 16 slov.

Pokud připustíme kombinace až tří slov, z nichž 2 jsou hmatová a 
jedno časové a žádná dvě nebudou ve stejné třídě, dostaneme 
přibližně 20000 slovních vyjádření o hmatu v prostoru a v čase.

Příklad :Malý cizí rychle. Bezpečný šikmý dlouho.Příklad :Malý cizí rychle. Bezpečný šikmý dlouho.
Nyní by přišly na řadu další počitky, jako nitrotělní vnímání (bolest, 
slast, žízeň, hlad, nutkání, dušení), zrak, sluch, čich, chuť, 
rovnováha, …
Z každého by vzniklo určité množství nezbytných slov, a 
pravděpodobně by jich bylo ještě více, než hmatových a časových.

Počet možných kombinací se pak enormně zvyšuje.
Z toho dovodíme, že v prostoru možných popsatelných stavů ve 
vnitřním jazyce je nesmírné množství bodů, a některé polohy tohoto 
informačního prostoru nejsou využity.
Tento naznačený slovník vnitřního jazyka by mohl být nějakým 
způsobem převoditelný mezi dvěma různými lidmi, a zřejmě i mezi 
dalšími organismy.
Jak se však uvádí v kapitole "Vnitřní jazyk", z důvodu neexistující 
příležitosti tento jazyk využívat pro komunikaci s jinými bytostmi příležitosti tento jazyk využívat pro komunikaci s jinými bytostmi 
mohou být (a nepochybně z velké části jsou) vnitřní reprezentace 
zmiňovaných slov zavedeny u každého organismu vlastním 
originálním způsobem, takže by se musel napřed vytvořit překladač 
do obecného jazyka a z něho zpět, a pak by snad mohli dva tvorové 
přes tento vložený systém komunikovat o základních věcech.

Potíž je v tom, že by musela být vytvořena dvojice tam a zpět pro Potíž je v tom, že by musela být vytvořena dvojice tam a zpět pro 
každý organismus. A jelikož subjekt má omezenou délku života, 
překladač by byl poměrně drahý, a se smrtí jedince by zanikla jeho 
využitelnost. Přesto by to mohl být velmi zajímavý směr výzkumu, 
určený pro potenciální dorozumívání se zvířaty, zvláště s těmi, které 
žijí dosti dlouho.

Na podkladě této základní množiny, která bude asi v mnoha Na podkladě této základní množiny, která bude asi v mnoha 
ohledech společná všem lidem a mnoha dalším organismům, vytváří 
AA další vnitřní slova. Třeba pro "teplý, měkký, středně velký, 
bezpečný, voňavý, utišující hlad, ..." si vytvoří novorozenec vnitřní 
slovo pro mámu.
Později je k tomuto slovu přiřazeno zvukové slovo v mateřském 
jazyce rodiny, v níž dítě vyrůstá.
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Podobným způsobem si vytváří vnitřní slova člověk celý život. Tady 
je pravděpodobný důvod, proč mnozí lidé zdůrazňují obrovský 
rozdíl mezi tím, něco osobně zažít, a tím, vidět to třeba jen ve filmu.

Ten rozdíl bude v tom, že osobní zážitek se má šanci dostat do 
vnitřního jazyka.vnitřního jazyka.
Jakmile se ve vnitřním jazyce objeví nové slovo, lze s ním pracovat v 
AA, zařazovat jej do seznamů, projektů, příběhů.
S vnějšími slovy to sice lze provádět také, jenže tam na kontrole 
uskutečnitelnosti musí pracovat člověk v bdělém stavu a prověřovat 
poučkami, zatímco ve vnitřním jazyce za něj pracuje v 
multiprocesorovém režimu přímo AA. (Viz kapitola "Sny")

Proto je tak užitečné cestování, brigády, vlastní tvůrčí činnost, praxe. 
Člověk tím dostává výrazně vyšší schopnosti k tvorbě vhodných 
projektů.

Závěr Pokud se nám podaří určitý příběh dostat do struktury 

vnitřního jazyka, který obsahuje především pojmy z našich 

počitků, umožníme svému antecepčnímu aparátu s tímto 

příběhem pracovat na hlubší vnitřní úrovni i v době spánku a 

nevědomě.
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