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Distribution of characteristics of an subject 

forming transformation "joining" in behavioral heuristics  

in semantic structure {P...р…Q...}  
 

Abstract: The heuristics are presented, in which the subject acts upon the object with transformation "joining". 

The main characteristics of the subject are established, giving rise to transformation "joining" addressed to an 

object. 
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елта на статията е да се представят основни преобразувания, които 

характеризират главна съставка (Р1) на установката на субект, формираща 

главно преобразувание  (р1) „присъединяване“. Това преобразувание е 

идентифицирано в евристики Е, сентенции С и е обобщено чрез тяхното перифразиране 

П като поведенчески евристики.  

За целта са анализирани семантични структури {Р…р…Q…} на поведенчески 

евристики. Те включват една или множество характеристики {Р} на установката на 

субект Р и една или множество характеристики {р} на преобразувание р, с което 

субектът въздейства върху обект, който притежава една или множество характеристики 

{Q}. 

 

Е: “Свържи се с детенце и сам ще се вдетиниш” (руска). 

П: Ако слято (себе си) (P1) присъединиш (р1) към породено (детенце) (Q1), то 

адаптираш (l1) аналогизирано (l2) слято (себе си) (М1). 

 

С: “... Ако се оженят добър с лош, то ще бъде правилно ...” (киргизка). 

П: Ако пораждащ (добър) (Р1) присъедини (р1) слято (сам) (р2) към инвертиран (Q1), то 

поражда (l2) компенсиране (l1). 

 

С: “Най-добрият лекар често е най-лошия пациент” (немска). 

П: Ако компенсиращият (лекуващият) (Р1) увеличено (Р2) увеличено (най-добрият) (Р3) 

е трансформиран (болен) (Р4), то присъединяване (р1) изключва (р2) към компенсиращ 

(лекуващ) (Q1) отстранен (друг) (Q2). 

 

С: “Ако ти е твърда волята, винаги ще постигнеш целта си” (арабска). 

П: Копираното (Р2) трансформиране (волята) (Р1) копирано (Р4) трансформирано 

(твърда) (Р3) присъединява (достига) (р1) аналогизирано (Q2) пораждане (целта) (Q1). 

 

С: “Прочутият лекар го търсят повече болни, отколкото би могъл да излекува” 

(китайска). 

Ц 
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П: Трансформираните (болните) (Р1) увеличено (Р2) увеличено (твърде много) (Р3) се 

присъединяват (р1) слято (сами) (р2) към компенсиращия (лекаря) (Q1) аналогизирано 

(Q2) увеличен (прочут) (Q3).  

 

С: “Ако остарее кон, ще се сдружи с магарето...” (казахска). 

П: Увеличеният (силният) (Р1) трансформиран (Р2) увеличено (остарял) (Р3) се 

присъединява (р1) към намаления (слабия) (Q1). 

 

Е: “Ако успехът ти е голям, очаквай повече врагове, отколкото приятели” (акад. Н. 

Манолов). 

П: Ако пораждането (успехът) (Р1) включен (твой) (Р2) е увеличен (Р3), то 

присъединяваш (р1) инвертирани (неприятели) (Q1) увеличено (много) (Q2). 

С: “За добрия генерал няма ненужни войници, за добрия писател няма ненужни думи” 

(корейска). 

С: “За силния пълководец няма слаби войници” (китайска). 

П: Аналогизирано (Р2) увеличеният (началникът) (Р1) пораждащ (добър) (Р3) 

присъединява (р1) увеличено (Q1) увеличено (всички) (Q2). 

 

Е: “Изпращай анонимни подаръци на шефа си – в света не остава нищо скрито” (Р. 

Ралин). 

П: Ако аналогизирано (Р2) присъединеното (подаръкът) (Р1) отстранен (таен) (Р3) 

присъединиш (р1) към аналогизирано (Q2) слетия (шефа) (Q1) слят (свой) (Q3), то 

аналогизирано (L2) слетият (шефът) (L1) разграничава (разкрива) (l1) копираното 

(истината) (М1). 

 

С: “Цел, за която се изискват несправедливи средства, не е справедлива цел…” (К. 

Маркс). 

П: Ако присъединяването (Р1) адаптирано (средствата) (Р2) са (несправедливи) (Р3) за 

присъединяване (достигане) (р1) на аналогизирано (Q2) пораждане (цел) (Q1), то 

аналогизираното пораждане (целта) (L1) е инвертирана (несправедлива, лоша) (L3). 

 

С: “...(На развратник) своята дъщеря за жена не давай” (арменска). 

П: На породена (дъщеря) (Р1) слято (своя) (Р2) присъединяване (р1) изключи (р2) с 

инвертиран (развратник) (Q1). 

 

С: “Който дава малко, дава от душа...” (българска). 

П: Аналогизирано (Р2) слятото (душата) (Р1) се присъединява (р1) намалено (р2) към 

отстранения (Q1). 

 

С: “Когато имаш добитък – всички са приятели ...” (киргизка). 

П: Увеличено (Р1) увеличено (всички) (Р2) присъединяват (р1) слято (сами) (р2) към 

включилият (богатият) (Q1). 

 

С: “Който е по-умен, той ще достигне по-бързо” (руска). 

П: Разграничаващият (умният) (Р1) увеличено (Р2) присъединява (достига) (р1) 

увеличено (р2) аналогизирано (Q2) пораждане (успех) (Q1). 

 

С: “Бързо си отива славата, която е дошла внезапно” (Т. Фулър). 
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П: Ако аналогизираното (Р2) увеличаване (славата) (Р1) се присъедини (р1) увеличено 

(бързо) (р2) към включващия (вас) (Q1), то аналогизирано (L2) увеличаване (славата) 

(L1) се отстранява (l1) слято (сама) (l2) увеличено (бързо) (l3). 

 

 

 

Е: “Тежко ти, ако единствените твои сподвижници са слугите ти” (Р. Ралин). 

П: Ако трансформиращите (слугите) (Р1) включени (твои) (Р2) са присъединени (р1) 

слято (единствено) (р2) към включване (теб) (Q1), то инвертиране (неприятности) (L1) 

включва (l1) включения (ти) (М1). 

 

С: “За краля се чува само в случай, че има поданици” (волф). 

П: Ако аналогизирано (Р2) увеличеният (кралят) (Р1) присъедини (р1) включени 

(поданици) (Q1), то отстранените (чуждите) (L1) увеличават (възвеличават) (l1) 

аналогизирано (М2) увеличения (краля) (М1). 

 

С: “Щастието се увеличава, когато се споделя с други” (Ж. Ламетри). 

П: Ако пораждането (щастието) (Р1) слято (свое) (Р2) присъединиш (р1) към отстранени 

(Q1), то увеличаваш (l1) пораждането (М1). 

 

Е: “Прати мързеливия на работа, да ти даде ум” (българска). 

П: Ако трансформиращият (Р1) изключено (мързеливият) (Р2) присъединиш (р1) към 

трансформиране (работа) (Q1), то включваш (получаваш) (l1) разграничение (ум) (М1). 

 

Е: “В тиха вода по-високо поли вдигай” (българска). 

П: Ако заменено (Р2) трансформиране (прикритостта) (Р1) се присъединява (р1) 

включено (към теб) (Q1), то отстрани (l1) слято (себе си) (М1). 

 

С: “... Сърцето на децата (е) – в играта” (казахска). 

П: Породеното (Р1) намалено (детето) (Р2) се присъединява (р1) към аналогизираното 

(играта, модела) (Q1).  

 

С: “Който много избира, получава гнилото” (суахили). 

С: “На придирчивия жених плешива булка се пада” (каракалпакска). 

П: Разграничаващият (Р1) увеличено (придирчивият) (Р2) присъединява (р1) 

трансформираното  (дефектното) (Q1).  

 

С: “Колкото и да ходи конят, своя коневръз ще намери” (узбекска). 

П: Отстраненият (Р1) слято (освободилия се) (Р2) се присъединява (р1) към 

уравновесеното (домът) (Q1).  

 

С: “Правдивото слово намира правдив път” (узбекска). 

П: Аналогизираното (словото) (Р1) пораждащо (правдиво) (Р2) присъединява (р1) 

пораждащото (правия път) (Q1). 

 

Е: “Към ума прибавяй разум ...” (узбекска). 

Е: “Умей да бъдеш по-умен” (руска). 

Е: “Разумът не позволява – ума не питай” (руска). 
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Е: “... Тегли към разума” (руска). 

П: Аналогизиране (разум) (Р1) увеличен (Р2) присъедини (р1) към разграничаване (ум) 

(Q1). 

 

С: “Веселият всички го обичат” (илонготска). 

П: Увеличеното (Р1) увеличаване (всички) (Р2) се присъединяват (р1) към пораждащия 

(веселия) (Q1). 

 

С: “Всички ... търсят близостта на щастливеца” (Балтасар Грасиан). 

П: Увеличеното (Р1) увеличаване (всички) (Р2) присъединяват (р1) пораждащия 

(щастливеца) (Q1). 

 

С: “Когато идва успехът, идва от четирите страни” (малаялска). 

П: Увеличено (Р1) увеличено (отвсякъде) (Р2) се присъединява (р1) пораждането 

(успехът) (Q1). 

 

С: “Ако си здрав, обичат те навсякъде ...” (малаялска). 

П: Увеличеното (Р1) увеличаване (всички) (Р2) присъединяват се (р1) към 

уравновесения (здравия) (Q1). 

 

С: “Нищожен е онзи човек, който се нуждае от негодници” (арабска, японска). 

П: Намалено (Р1) намаленият (нищожният) (Р2) присъединява (р1) инвертирани 

(негодници) (Q1). 

 

С: “Понеже не искала да ходи гола, нулата се облякла със суетност” (Юго). 

П: Намаленото (Р1) намалено (нулата) (Р2) присъединява (облича се) (р1) с увеличение 

(Q1). 

 

С: “Лъжецът винаги има свидетели” (бурятска). 

П: Заменено (Р1) трансформиращият (лъжецът) (Р2) присъединява (р1) копиращ 

(свидетел) (Q1). 

 

Е: “Ако видиш мечка на комшията в лозето, чакай я и в твоето” (българска). 

П: Ако инвертирането (бедата) (Р1) е разграничена (дистанцирана) (Р2), то тя се 

присъединява (р1) включено (към теб) (Q1). 

 

Е: “Бъди правдив свидетел дори на врага си” (осетинска). 

П: Ако инвертираният (врагът) (Р1) е трансформиран (в затруднение) (Р2), то 

присъедини (прикрий го) (р1) с пораждане (истината) (Q1). 

 

С: “Великите личности се привличат” (Балтасар Грасиан). 

П: Пораждащият (Р1) копиране (великият) (Р2) присъединява (привлича) (р1) 

пораждащия (Q1) копиране (великия) (Q2).  

 

С: “Ако е жената храбра, мъжът ще бъде страхлив” (татарска). 

П: Пораждащият (Р1) копиране (храбрият) (Р2) се присъединява (р1) към 

аналогизирано (Q2) отстранявания (страхливия) (Q1).  
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С: “Където го боли човек, там си слага ръката” (абхазка). 

П: Отстраненото (ръката) (Р1) слято (своя) (Р2) присъедини (р1) към включеното 

(мястото) (Q1) трансформирано (болно) (Q2).  

 

С: “На никого не е мило, когато работата е хилава” (руска). 

П: Намалено (Р1) намалено (никой) (Р2) присъединява (р1) трансформиране (работа) 

(Q1) намалена (слаба) (Q2). 

 

 

 

С: “Постигнатото с лекота не се цени особено” (Балтасар Грасиан). 

П: Породеното (постигнатото) (Р1) намалено (лесно) (Р2) присъединява (р1) 

аналогизирано (Q2) копиране (ценност) (Q1) намалена (Q3). 

 

С: “На глупав народ – зъл молла” (казахска). 

П: Слятото (народът) (Р1) инвертиран (глупав) (Р2) присъединява (р1) аналогизирано 

(Q2) увеличен (шеф) (Q1) инвертиран (Q3). 

 

С: “Невежият го постигат хиляди нещастия” (киргизка). 

П: Копиращият (Р1) изключено (невежият) (Р2) присъединява (р1) инвертиране 

(нещастие) (Q1) увеличено (Q2) увеличено (твърде много) (Q3). 

 

С: “Имащият деца се вълнува ...” (чувашка). 

П: Пораждащият (родителят) (Р1) аналогизирано (р2) присъединява (вълнува) (р1) 

слято (себе си) (Q1). 

 

С: “Децата затягат брачния възел” (японска). 

П: Породените (децата) (Р1) присъединяват (р1) увеличено (р2) пораждащите 

(родителите) (Q1). 

 

С: “На един стан седем братя тъкат и всеки го тегли към себе си” (бенгалска). 

П: Присъединените (братята) (Р1) присъединят (р1) слято (към себе си) (р2) 

пораждащото (успеха, средството за успех) (Q1). 

 

С: “Невъзможно е едновременно да обичаш и да бъдеш мъдър” (Ф. Бейкън). 

П: Пораждането (обичта) (Р1) присъединява (р1) изключено (р2) към разграничаване 

(мъдрост) (Q1). 

 

С: “Стопанинът съжалява за откраднатото ...” (арменска). 

П: Включващият (собственикът) (Р1) аналогизирано (р2) присъединява (съжалява) (р1) 

за изключеното (откраднатото) (Q1). 

 

Е: “... За хората се дръж” (таджикска). 

П: Слято (себе си) (Р1) присъедини (р1) увеличено (силно) (р2) към присъединени 

(хората) (Q1). 

 

С: “Когато си болен, мъчно ти е за себе си ...” (виетнамска). 
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П: Трансформираният (болният) (Р1) аналогизирано (р2) присъединява (съжалява) (р1) 

слято (себе си) (Q1). 

 

С: “В къща, в която има лекар, винаги има болни” (испанска). 

П: Трансформираните (болните) (Р1) се присъединяват (р1) слято (непрекъснато) (р2) 

към компенсиращия (лекаря) (Q1). 

 

С: “Който и от петте пръста да ухапеш, еднакво боли” (т. е. родителите еднакво обичат 

децата си) (казахска). 

П: Пораждащите (родителите) (Р1) присъединяват (обичат) (р1) копирано (еднакво) 

(р2) породените (децата) (Q1) слято (свои) (Q2). 

 

 

Е: “На вехто село нов закон не бива” (българска). 

Е: “Ново вино не наливай в стари бъчви” (Библия). 

П: Пораждащото (новото) (Р1) присъедини (р1) изключено (р2) към трансформиране 

(Q1) увеличено (старото) (Q2). 

 

С: “... Богатствата текат към скъперниците ...” (древноиндийска). 

П: Включването (богатството) (Р1) се присъединява (р1) слято (само) (р2) към 

изключващите(Q1) увеличено (скъперниците) (Q2). 

 

С: “... Когато оздравееш (съжаляваш) – за похарчените пари” (виетнамска). 

П: Компенсираният (оздравелият) (Р1) аналогизирано (р2) присъединява (съжалява) 

(р1) за включени (пари) (Q1) заменени (похарчени) (Q2). 

 

С: “Където е плитка водата, кораб не плува” (английска). 

П: Увеличеното (голямото) (Р1) присъединено (р1) аналогизира (изисква) (р2) 

отстраняване (свобода) (Q1) увеличена (голяма) (Q2). 

 

С: “Солидните хора не харесват лекомислените” (Грасиан Балтасар). 

П: Уравновесеният (Р1) присъединяване (р1) изключва (р2) с компенсирания (Q1) 

изключено (лекомисления) (Q2). 

 

С: “Колкото повече обедняваш, толкова по-хубаво се обличаш” (арменска). 

П: Намаляването (обедняването) (Р1) аналогизирано (р2) присъединява (подобрява) 

(р1) отстраненото (външността) (Q1) слято (своя) (Q2). 

 

Е: “Ако джоба ти е празен, не влизай при муллата!” (татарска). 

П: Намаленият (бедният) (Р1) присъединяване (р1) изключва (р2) към аналогизирано 

(Q1) увеличения (Q2). 

 

Е: “Комуто поверяваш коня си, нему поверявай и жена си” (абхазка). 

П: Ако отстраняващият (придвижващият: транспортното средство, конят) (Р1) 

присъединиш (р1) намалено (за кратко време) (р2) към присъединения (приятеля) (Q1), 

то пораждащата (жената) (L1) включена (твоя) (L2) присъедини (l1) намалено 

(временно) (l2) към присъединения (приятеля) (М1). 
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С: “Комарът може да свали коня, ако му помогне вълкът” (руска). 

П: Ако намаленият (слабият) (Р1) присъедини (р1) слято (сам) (р2) към увеличения 

(силния) (Q1), то намаленият (L1) трансформира (преобразува) (l1) увеличено (l2). 

 

Е: “Погледни ме с едното, да те погледна с двете” (българска). 

П: Ако отстраненият (чуждият) (Р1) присъедини (р1) намалено (р2) към слетия 

(субекта) (Q1), то слетият (субектът) (L1) присъединява (l1) увеличено (l2) към 

отстранения (чуждия) (М1). 

 

С: “Ние обичаме хората ... за доброто, което ние сме им направили” (Стерн). 

П: Ако пораждащото (доброто) (Р1) присъединиш (р1) слято (сам) (р2) към отстранен 

(чужд) (Q1), то слято (сам) (L1) се присъединяваш (l1) към отстранения (М1). 

 

 

 

Е: “Което не ти е работа не започвай” (българска). 

П: Ако трансформирането (работата) (Р1) е присъединена (р1) изключено (р2) към 

включения (теб) (Q1), то пораждане (започване) (l1) изключи (l2). 

 

С: “... Ако се оженят двама лоши – ще бъде всекидневна война” (киргизка). 

П: Ако инвертиран (лош) (Р1) присъединени (р1) слято (сам) (р2) към инвертиран (лош) 

(Q1), то пораждат (l3) инвертиране (война) (l1) увеличено (l2). 

 

Е: “Нямай вяра на шивач, който не пее, когато работи” (английска). 

П: Ако пораждането (доброто настроение) (Р1) е присъединено (р1) изключено (р2) към 

трансформирането (работата) (Q1), то копиране (вяра) (l1) изключи (l2) на 

трансформирането (работата) (М1). 

 

Е: “Който завежда бика при кравата, трябва да храни телето” (английска). 

П: Пораждащият (Р1) присъединява (р1) породеното (Q1). 

 

С: “Където са телетата, там са и кравите” (асирийска). 

С: “Където козата, там и козлето скочило” (чечено-ингушка). 

С: “Където майката, там и дъщерята” (лакска). 

П: Породеното (дъщерята) (Р1) се присъединява (р1) към пораждащото (майката) (Q1). 

 

С: “Сърцето на майката е в децата ...” (казахска). 

П: Пораждащата (майката) (Р1) се присъединява (р1) към породените (децата) (Q1). 

 

Е: “Дете се поверява на онзи, който има деца” (арабска). 

П: Породени (деца) (Р1) присъедини (р1) към пораждащ (родител) (Q1). 

 

С: “Щастието отива при този, който става рано” (японска). 

П: Пораждането (щастието) (Р1) се присъединява (р1) към пораждащия (ставащия 

рано) (Q1). 

 

С: “Красотата е нужна на празник ...” (туркменска). 

П: Пораждането (празникът) (Р1) присъединява (р1) копирането (красотата) (Q1). 
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С: “... Дъждът се лее върху морето и скалите” (древноиндийска). 

П: Пораждащото (реколта: дъждът) (Р1) се присъединява (р1) към уравновесеното 

(непораждащото) (Q1). 

 

С: “Където има мед, там има и мухи” (руска). 

П: Пораждащото (привлекателното) (Р1) присъединява (привлича) (р1) инвертираното 

(лошото) (Q1). 

 

С: “... Жените са достъпни за порочните ...” (древноиндийска). 

П: Пораждащите (жените) (Р1) се присъединяват (р1) към инвертираните (порочните) 

(Q1). 

 

С: “Имаш ли сребро – навсякъде ще си намериш събеседник” (китайска). 

П: Включването (парите) (Р1) присъединява (р1) аналогизиращ (събеседник) (Q1). 

 

 

С: “Който трупа пари, се мъчи за другиго” (английска). 

П: Включеното (натрупаното) (Р1) се присъединява (р1) към отстранен (към друг) (Q1). 

 

С: “Откъдето е жената, оттам са и гостите” (туркменска). 

С: “Откъдето е жената, оттам е и родата” (българска). 

П: Присъединеният (жената) (Р1) присъединява (р1) присъединени (гости) (Q1). 

 

С: “Който има брада, той си има и гребен” (българска). 

П: Присъединяването (потребността) (Р1) присъединява (р1) компенсатор (Q1). 

Е: “Бъди доволен от това, което съдбата ти предлага ...” (Балтасар Грасиан). 

П: Слято (себе си) (Р1) присъедини (р1) към включеното (придобитото) (Q1). 

 

С: “Където зъбът боли, там езикът с удоволствие бута” (немска). 

П: Компенсаторът (езикът) (Р1) присъединява (докосва) (р1) трансформираното 

(болното) (Q1). 

 

С: “Момата я жени лицето” (немска). 

П: Разграничаващото (идентифициращото: лицето) (Р1) присъединява (жени) (р1) 

пораждащото (момата) (Q1). 

 

С: “На мъдрия човек е нужен приятел ...” (монголска). 

П: Разграничаващият (мъдрият) (Р1) присъединява (р1) присъединен (приятел) (Q1). 

 

С: “Докато си нов, ще бъдеш ценен” (Балтасар Грасиан). 

П: Отстранените (Р1) присъединяват (ценят) (р1) породеният (новият) (Q1). 

 

С: “Почит се оказва на богатството, а не на богатия” (арабска). 

П: Отстранените (Р1) се присъединяват (р1) към включеното (богатството) (Q1). 

 

С: “Където е иглата, там е и конеца” (монголска). 

С: “Където е лисицата, там е и опашката” (азербайджанска). 
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С: “Опашката навсякъде върви след слона” (малаялска). 

П: Отстраненото (опашката) (Р1) е присъединено (р1) към слятото (слона) (Q1). 

 

С: “Който много знае, много и тегли” (българска). 

С: “Ще те набият за правдата ...” (узбекска). 

П: Копирането (истината) (Р1) присъединява (р1) трансформиране (наказание) (Q1). 

 

С: “Мъка – при мъка ...” (алтайска). 

С: “... Грижа – при грижа” (алтайска). 

С: “Лудият се радва на луд ...” (турска). 

С: “Добитък при добитък отива” (каракалпакска). 

С: “Гъските живеят с гъски ...” (турска). 

С: “... Соколите (живеят) – със соколи” (турска). 

С: “Всяка птица лети със своето ято” (асирийска). 

С: “Всяка птица лети със себеподобна” (сомали). 

С: “Обърнала се тенджерата, че си намерила похлупака” (английска). 

С: “Ще се търкулне капакът, ще намери тенджерата” (асирийска). 

С: “Подобно при подобно отива” (английска). 

Е: “При нас, който иде, на нас да прилича” (българска). 

П: Аналогизираното (Р1) присъединява (р1) аналогизираното (Q1). 

 

С: “... На силния човек му е нужна поддръжка” (монголска). 

П: Увеличеният (силният) (Р1) присъединява (р1) компенсиране (поддръжка) (Q1). 

 

Е: “Не се обграждай с хора, които те засенчват. Колкото повече те преуспяват, толкова 

по-малко ти ще бъдеш желан като компаньон” (Балтасар Грасиан). 

Е: “... Щом преуспееш, заобикаляй се с по-посредствени” (Балтасар Грасиан). 

Е: “Никога не дружи с човека, който те засенчва, а с онзи, чието присъствие те поставя 

в добра светлина” (Балтасар Грасиан). 

П: Увеличеният (силният, преуспелият) (Р1) присъединява (р1) намаления (слабия) 

(Q1). 

 

Е: “... Към гнева (прибавяй) самообладание” (узбекска). 

П: Уравновесяване (самообладание) (Р1) присъедини (р1) към инвертирането (гнева) 

(Q1). 

 

С: “... Лодката се държи до брега” (турска). 

П: Намаленото (слабото, неустойчивото) (Р1) се присъединява (р1) към уравновесеното 

(брега) (Q1). 

 

С: “Докато е болен – вика лекаря ...” (виетнамска). 

П: Трансформираният (болният) (Р1) присъединява (р1) компенсиращия (лекаря) (Q1). 

 

Е: “Творчеството е най-потребно при бедствие” (акад. Н. Манолов). 

П: Инвертирането (бедствието) (Р1) присъединява (р1) пораждане (творчество) (Q1). 

 

С: “Когато мъжът е пияница, жената е мъченица” (българска). 
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П: Инвертираният (пияницата) (Р1) присъединява (р1) трансформирана (мъченица) 

(Q1). 

 

С: “Лошите примери са заразителни” (руска). 

П: Инвертираното (лошото) (Р1) присъединява (р1) отстранени (различни) (Q1). 

 

С: “Само лошият човек може да протегне ръка на поробителя против поробения” 

(арабска). 

П: Инвертираният (лошият) (Р1) се присъединява (р1) към инвертирания (поробителя) 

(Q1). 

 

С: “Който се дави, улавя се и за змия” (българска). 

С: “Попадналият в морето и на змия се хваща” (българска). 

П: Инвертираният (давещият се) (Р1) се присъединява (р1) към инвертиран (опасен) 

(Q1). 

 

С: “Бездната бездна извиква” (руска). 

П: Инвертираното (Р1) присъединява (р1) инвертирано (Q1). 

 

С: “В живота на човек (е нужен) ... сладък език” (татска). 

П: Пораждането (животът) (Р1) присъединява (р1) аналогизиране (Q1) увеличено 

(сладкодумие) (Q2). 

С: “В живота на човек (е нужно) ... умение да се пази тайна” (татска). 

П: Пораждането (животът) (Р1) присъединява (р1) аналогизирано (Q2) отстраняване 

(дискретност) (Q1). 

 

С: “В живота на човек (е нужна) ... търпеливост ...” (татска). 

П: Пораждането (животът) (Р1) присъединява (р1) адаптирано (Q2) трансформиране 

(търпение) (Q1). 

 

С: “... Земята (изисква) – тежък труд” (непалска). 

П: Пораждането (реколтата) (Р1) присъединява (р1) трансформиране (труд) (Q1) 

увеличен (тежък) (Q2). 

 

С: “... Ако имаш пари ще получиш бог” (бенгалска). 

С: “За пари и моллата ще излезе от джамията” (асирийска). 

П: Включването (парите) (Р1) присъединява (р1) увеличено (Q1) увеличено (всичко) 

(Q2). 

 

Е: “Падне ли ти случай, не го изпускай”. 

Е: “Дойде ли ти късмета, не го изпускай”. 

П: Слято (себе си) (Р1) присъедини (р1) към породеното (Q1) увеличено (късмет) (Q2). 

 

Е: “Не бързайте да преуспявате. За какво ще живеете после? Направете своя цел 

хоризонта: той винаги ще бъде пред вас” (Б. Шоу). 

П: Слято (себе си) (Р1) присъединете (р1) към пораждане (Q1) отстранено (хоризонта) 

(Q2). 
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С: “Прелетната птица има много гнезда” (турска). 

П: Отстраняващата (прелетната птица) (Р1) присъединява (има) (р1) включвания 

(гнезда) (Q1) увеличено (много) (Q2). 

 

С: “На честния мъж – честен и поклон” (руска). 

П: Копиращият (честният) (Р1) присъединява (р1) аналогизирано (Q2) увеличаване 

(почитание) (Q1). 

 

С: “Докато си здрав, много приятели те навестяват” (арабска). 

П: Уравновесеният (здравият) (Р1) присъединява (р1) присъединени (приятели) (Q1) 

увеличено (много) (Q2). 

 

С: “Слабият се хваща за голям камък” (даргинска). 

П: Намаленият (слабият) (Р1) присъединява (р1) увеличения (силния) (Q1) отстранен 

(Q2). 

 

С: “На боговете се молят само в тежки времена” (японска). 

П: При трансформиране (трудности) (Р1) се присъединява (обича, цени) (р1) 

аналогизирано (Q2) слетия (кумира, бога) (Q1). 

 

Е: “Бой се от коза, която спи в леговището на лъв!” (хауса). 

П: Инвертираният (опасният) (Р1) се присъединява (р1) към увеличено (Q1) 

увеличеният (най-силния) (Q2). 

 

Е: “В страданието е нужно търпение” (турска). 

П: Инвертирането (страданието) (Р1) присъединете (р1) към адаптирано (Q2) 

трансформиране (търпение) (Q1). 

 

С: “Мечката хапе този, който я е отгледал” (абхазка). 

П: Включеният (храненият) (Р1) трансформира (хапе) (р1) аналогизирано (Q2)  

 

Е: “Не вземай от порода, вземи от природа” (руска). 

Е: “Вземи жена от добро семейство, дори да се наложи да спиш на рогозка” (арабска). 

Е: “Ако искаш да се ожениш добре, ожени се за равна” (Овидий, словашка, 

древноиндийска). 

Е: “Не гледай възрастта, а здравето” (афганистанска). 

П: Слято (себе си) (Р1) присъедини (р1) към пораждаща (жена) (Q1) уравновесена (Q2) 

увеличено (свръхустойчива) (Q3). 

 

Е: “Великите дела дори няма нужда да се обмислят, достатъчно е да им се посветиш 

безрезервно” (Балтасар Грасиан). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към трансформиране (дело) (Q1) 

аналогизирано (Q3) увеличено (велико) (Q2), то пораждаш (успяваш) (l1). 

 

С: “Овен, попаднал при чужд овчар, считай за заклан” (дигорска). 

П: Ако пораждащият (овенът) (Р1) се присъедини (р1) към аналогизирано (Q2) увеличен 

(овчар, шеф) (Q1) отстранен (чужд) (Q3), то ликвидират (l1) пораждащия (овенът) (М1). 
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С: “Който служи на хана, шапката му е винаги съдрана” (азербайджанска). 

П: Ако отстранен (Р1) се присъедини (р1) към аналогизирано (Q2) увеличения (хана) 

(Q1), то отстраненият (L1) е трансформиран (навреден) (L2) отстранено (външно) (L3). 

 

С: “Този, който се е оженил за вашето дете, става ваше дете” (ливанска). 

П: Ако отстранен (Р1) се присъедини (р1) към породеното (детето) (Q1) включено (твое) 

(Q2), то отстраненият (L1) е породено (дете) (L2) включено (твое) (L3). 

 

С: “Силата на слабия е в царя ...” (древноиндийска). 

П: Намаленият (слабият) (Р1) се присъединява (р1) към аналогизирано (Q2) увеличения 

(царя) (Q1) и намаленият (слабият) (L1) увеличава (усилва) (l1) слято (себе си) (М1). 

 

Е: “Каквото е вкусно за болния, то е лекарство за него” (руска). 

П: Ако трансформираният (болният) (Р1) присъединява (р1) включено (храна) (Q1) 

пораждаща (вкусна) (Q2), то включеното (храната) (L1) компенсира (лекува) (l1) 

трансформирания (болния) (М1). 

 

С: “Както се отнасяш към своите родители, така и твоите деца ще се отнасят към теб” 

(Талес). 

П: Ако породените (децата) (Р1) присъединяват (р1) пораждащите (родителите) (Q1) 

слято (свои) (Q2), то породените (L1) копират (l1) пораждащите (М1). 

 

Е: “Щом си обул нови обувки, по-високо вдигай крака” (китайска). 

П: Ако слято (себе си) (Р1) присъединиш (р1) към отстранени (обувки) (Q1) породени 

(нови) (Q2), то трансформиране (активност) (l1) увеличена (l2) изключи (l3). 

 

Е: “Никога не се доверявай на подчинения, който не намира никакви недостатъци на 

своя началник” (Дж. Колинз). 

Е: “Пази се от човек, на когото всичко му харесва ...” (турска). 

П: Ако отстранен (чужд) (Р1) присъединява (харесва) (р1) увеличено (Q1) увеличено 

(всичко) (Q2), то отстрани (l1) отстранения (М1). 

 

С: “Ако младенецът е сред старци – мъдрец ще стане” (узбекска). 

П: Ако пораждащият (младенецът) (Р1) е присъединен (р1) към трансформирани (Q1) 

увеличено (старци) (Q2), то поражда (l1) разграничаващ (М1) увеличено (мъдрец) (М2). 

 

Е: “Или гощавка, или пост” (английска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към включване (Q1) увеличено (гощавка) 

(Q2), то отстрани (l1) включване (М1) изключено (пост) (М2). 

 

Е: “Дон-Кихоти, атакувайте вятърните мелници само при попътен вятър” (немска). 

П: Ако аналогизираният (мечтателят) (Р1) присъедини (р1) увеличени (сили) (Q1) 

отстранени (външни) (Q2), то може да трансформира (атакува) (l1) аналогизиране 

(мечти) (М1) сляти (свои) (М2). 

 

С: “Успехът на всяко представление се определя не толкова от артистите и публиката, 

колкото от контакта между тях” (акад. Н. Манолов). 
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П: Ако аналогизиращият (артистът) (Р1) се присъедини (р1) към копиращите 

(публиката) (Q1), то аналогизирането (представлението) (L1) е пораждащо (успешно) 

(L2). 

 

С: “Свържи бика с магарето, бикът ще се научи да рита” (осетинска). 

П: Ако пораждащият (бикът) (Р1) се присъедини (р1) към инвертираното (магарето) 

(Q1), то пораждащият (L1) инвертира (l1). 

 

С: “Лекарството помага само на този болен, с когото може да се свърже” (китайска). 

П: Ако компенсаторът (лекарството) (Р1) се присъедини (р1) към трансформирания 

(болния) (Q1), то трансформираният (болният) (L1) компенсира (оздравява) (l1). 

 

С: “Когато лекарят влиза, болката излиза” (немска). 

П: Ако компенсиращият (лекарят) (Р1) се присъедини (р1) към трансформирания 

(болния) (Q1), то трансформиращото (болката) (L1) отстранява (напуска) (l1). 

 

С: “Когато на звяра му идва смъртния час, той тича право срещу ловеца” (персийска). 

П: Ако инвертираният (звярът) (Р1) се присъединява (р1) към трансформиращия 

(ловеца) (Q1), то инвертираният (звярът) (L1) инвертира (умира) (l1). 

 

С: “Приласканият просяк претендира за родство” (персийска). 

С: “Ти го сложиш на стола, то се качва на масата” (българска). 

С: “Подай му един пръст, той ще ти изтегли цялата ръка” (българска). 

С: “Ти му викаш “Куме Иване”, а той идва за пура да те хване” (българска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към намален (беден, слаб) (Q1), то 

намаленият (бедният) (L1) присъединява (l1) увеличено (l2) включено (теб) (М1). 

 

 

 

С: “Който е добър към теб, кучето ти не го лае” (абхазка). 

П: Ако отстранен (чужд) (Р1) се присъединява (р1) включено (към теб) (Q1), то 

компенсиращият (охраняващият: кучето) (L1) трансформиране (лаене) (l1) изключва (l2) 

към отстранения (чуждия) (М1). 

 

С: “Ако агнетата тръгнат с хиените, те няма да доживеят до зрялост” (фулбе). 

П: Ако пораждащите (добрите, кротките) (Р1) се присъединят (р1) към инвертираните 

(хищниците) (Q1), то пораждащите (L1) пораждат (живеят) (l1) намалено (l2). 

 

С: “Има хора, които се превръщат в животни, щом започнат да се отнасят към тях като 

с хора” (В. О. Ключевски). 

П: Ако пораждащ (добронамерен) (Р1) се присъедини (р1) към инвертиран (озверял) 

(Q1), то инвертираният (L1) трансформира (атакува) (l1) пораждащия (добронамерения) 

(М1). 

 

С: “Ако идеш, ще ти дадат” (немска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) присъединиш (р1) към отстранени (чужди) (Q1), то 

отстранените (L1) включват (дават) (l1) включено (на теб) (М1). 
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С: “Забелязал съм, че хората обичат такива мисли, които не ги принуждават да мислят” 

(Ст. Лец). 

П: Отстранените (околните) (Р1) присъединяват (р1) аналогизиране (мислене) (Q1), 

така че аналогизирането (мисленето) (L1) изключва (l1) аналогизиране (мислене) (М1). 

 

С: “Прекрасното е на границата между реалното и идеалното” (акад. Н. Манолов). 

П: Трансформираното (реалното) (Р1) се присъединява (р1) към пораждащото 

(прекрасното) (Q1) пораждащото (прекрасното) (L1) се присъединява (l1) към 

уравновесеното (идеалното) (М1). 

 

С: “Грешката е на границата между истината и лъжата” (акад. Н. Манолов). 

П: Ако инвертирането (грешката) (Р1) се присъединява (р1) към пораждането 

(истината) (Q1), то инвертирането (грешката) (L1) се присъединява (l1) към замененото 

(М2) трансформиране (лъжата) (М1). 

 

Е: “Не се радвай на ранното ставане, радвай се на добрия час” (руска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към пораждащото (добрия час) (Q1), то 

пораждай (радвай се) (l1). 

 

С: “Който отива при съдията сам, връща се доволен” (арабска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към разграничаващия (съдията) (Q1), то 

компенсираш (оставаш доволен) (l1). 

 

С: “И жабата би започнала да хапе, ако имаше зъби” (бенгалска). 

П: Ако уравновесеното (жабата) (Р1) присъедини (р1) трансформиране (зъби) (Q1), то 

ще трансформира (хапе) (l1). 

 

С: “Когото обичат съседите му, работата му е наред” (английска). 

П: Ако отстранените (съседите) (Р1) са присъединени (обичат) (р1) включено (теб) (Q1), 

то пораждаш (създаваш) (l1) уравновесено (устойчиво) (l2). 

 

Е: “С огъня не се шегувай и на водата не вярвай” (руска). 

Е: “Не вярвай на козел в зеле, а на вълк в овчарник” (руска). 

П: Ако ликвидиращият (Р1) се присъедини (р1) към пораждащия (Q1), то адаптиране 

(l1) изключи (l2). 

 

С: “Ако бей с бей се сроди – ще настъпи съгласие ...” (каракалпакска). 

П: Ако увеличен (силен) (Р1) се присъедини (р1) към увеличен (Q1), то се поражда (l2) 

адаптиране (съгласие) (l1). 

 

Е: “Когато връхлита вълна, наведи глава” (арабска). 

П: Ако инвертиране (беда) (Р1) присъедини (р1) включено (към теб) (Q1), то пораждане 

(действия) (l1) намали (l2). 

 

Е: “Ако си в една яма с вълк, не го гледай отвисоко” (Лец). 

П: Ако инвертираният (вълкът) (Р1) е присъединен (р1) слято (с теб) (Q1), то 

аналогизирано (l2) сливане (високомерие) (l1) изключи (l3). 
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Е: “Отнасяй се към родителите си така, както би искал да се отнасят твоите деца към 

тебе” (Изократ). 

П: Ако породените (децата) (Р1) присъединяват (отнасят се) (р1) към пораждащите ги 

(родители) (Q1), то копирай (l1) аналогизирано (l2) присъединяването (отношението) 

(М1). 

 

С: “Като гониш малкото, ще изтървеш голямото” (руска). 

С: “През куп за грош” (българска). 

П: Ако слято (сам) (Р1) се присъединиш (р1) към намаленото (малкото) (Q1), то 

присъединяване (l1) изключваш (l2) към увеличеното (голямото) (М1). 

 

Е: “Хукнеш ли към доброто, ще загубиш по-лошото” (руска). 

П: Ако слято (себе си) (Р1) присъединиш (р1) към породено (добро) (Q1), то изключваш 

(l1) инвертираното (лошото) (М1). 

 

Е: “За да надминеш майстора си, почни да го гониш!” (Р. Ралин). 

П: Слято (сам) (Р1) се присъедини (р1) към увеличения (водещия) (Q1) и отстрани 

(надмини) (l1) увеличения (водещия) (М1). 

 

С: “Идеш ли при знахар, болест ще намериш” (туркменска). 

П: Ако слято (сам се) (Р1) присъединиш (р1) към компенсатор (знахар) (Q1), то 

присъединяваш (намираш) (l1) трансформиране (болест) (М1). 

 

С: “... Нищожното става значително, когато е предмет на особено внимание” (Балтасар 

Грасиан). 

П: Ако слято (себе си) (Р1) адаптираш (т. е. проявяваш внимание) (р1) към намалено 

(незначителното) (Q1), то увеличаваш (значението на) (l1) намаленото (М1). 

 

Е: “Към света се присъедини, а от света не изоставай” (руска). 

П: Слято (себе си) (Р1) присъедини (р1) към отстраненото (света) (Q1) и копирай (l1) 

слятото (своето) (М1). 

 

 

С: “Аз прегръщам своя съперник, но само с цел да го задуша” (Росин). 

П: Ако слято (сам) (Р1) присъединявам (прегръщам) (р1) трансформиращия 

(съперника) (Q1), то инвертирам (задушавам) (l1) трансформиращия (съперника) (М1). 

 

С: “Щом кучето донесе дивеча (на стопанина), го прогонват” (кози). 

П: Ако компенсаторът (кучето: охранителят) (Р1) присъедини (р1) включеното 

(храната) (Q1), то отстраняват (l1) компенсатора (М1). 

 

С: “Ако някой тебе те обикне – даже и куче, ти също него го обикваш” (туарегска). 

П: Ако отстранен (чужд) (Р1) присъедини (обикне) (р1) включено (теб) (Q1), то 

присъединяващ (обикваш) (l1) отстранения (чуждия) (М1). 

 

С: “Ние се сближаваме с (по-могъщите от нас) … поради доброто, което искаме да 

получим” (руска). 
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П: Ако слято (ние) (P1) се присъединим (р1) към увеличените (силните) (Q1), то 

включваме (l1) аналогизирано (М2) увеличение (полза) (М1). 

 

С: “Който се оставя в ръцете на лекарите, той се предава сам” (тосканска). 

П: Ако слято (сам) (P1) присъединяваш (р1) към компенсиращите (лекарите) (Q1), то 

изключваш (l1) уравновесяване (М1) слято (собствено) (М2). 

 

E: “Ако искаш да помогнеш на истината, сдружи се с лъжата” (асирийска). 

П: Ако слято (сам се) (Р1) присъединиш (р1) към заменено (Q2) трансформиране 

(лъжата) (Q1), то компенсираш (запазваш) (l1) копирането (истината) (М1). 

 

С: “Богатството на скъперника го изяжда насилника” (даргинска). 

П: Инвертираният (престъпникът) (Р1) присъединява (р1) включваното (богатството) 

(Q1) на изключващия (Q2) увеличено (скъперника) (Q3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1 

Разпределение на основни преобразувания, характеризиращи субект, 

 с които корелира неговото главно преобразувание р1 = „присъединяване“ при 

семантична структура {Р…р…Q…} 
 

        Главно 

преобразувание 

  р1 

Главна характеристика Р1 

на субект Р, която е 

представена чрез основно 

преобразувание 

Брой на евристики с  

главни характеристики Р1, 

р1 и Q1 

 

 

 

Пораждане 35 

Включване  6 

Присъединяване  5 
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Присъединяване 

Сливане 28 

Компенсиране   6 

Разграничаване               4 

Отстраняване             15 

Изключване               0 

Ликвидиране               0 

Копиране               3 

Аналогизиране               4 

Адаптиране  0 

Увеличаване             13 

Уравновесяване  4 

Намаляване  9 

Трансформиране                        12 

Заменяне  1 

Инвертиране                        16 

 Общо                      161     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2 

 

Разпределение на връзки на основни преобразувания от хомеостазната и 

проясняващата скали, характеризиращи субект, с които корелира неговото 

главно преобразувание р1 = „присъединяване“ при семантична структура 

{Р…р…Q…} 
 

Главни характеристики Р1  на 

субект Р, изразени чрез основни 

 

 

Главно преобразувание р1,                                    

което е формирано от субект Р 
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Основни изводи 

1. Ако взаимодействието между субект и обект може да се представи чрез 

семантична структура {Р…р…Q…}, то главното преобразувание 

„присъединяване“, което е приложено от субект към обект, е предизвикано от 

главна характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи 

чрез основно преобразувание от хомеостазната скáла. 

2. Ако взаимодействието между субект и обект може да се представи чрез 

семантична структура {Р…р…Q…}, то главното преобразувание 

„присъединяване“, което е приложено от субект към обект, е предизвикано от 

главна характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи 

чрез основни преобразувания, които са разположени в позитивната полускáла 

на хомеостазната скáла. 
3. Ако взаимодействието между субект и обект може да се представи чрез 

семантична структура {Р…р…Q…}, то главното преобразувание 

„присъединяване“, което е приложено от субект към обект, е предизвикано от 

главна характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи 

чрез основни преобразувания „пораждане“ и „сливане“.  
 

преобразувания  

Хомеостазна 

скáла 

 

Проясняващата 

скáла 

Хомеостазна  

скáла 

 

Проясняващата 

скáла 

Пораждане Копиране Пораждане Копиране 

Включване Аналогизиране Включване Аналогизиране 

Присъединяване Адаптиране Присъединяване Адаптиране 

Сливане Увеличаване Сливане Увеличаване 

Компенсиране Уравновесяване Компенсиране Уравновесяване 

Разграничаване Намаляване Разграничаване Намаляване 

Отстраняване Трансформиране Отстраняване   Трансформиране 

Изключване Заменяне Изключване Заменяне 

Ликвидиране Инвертиране Ликвидиране   Инвертиране 


