
 

302 
 

 
Distribution of characteristics of an subject 

forming transformation "increase" in behavioral heuristics 

in semantic structure {P...р…Q...} 
 

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

The main characteristics of the subject are established, giving rise to transformation "increase" 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) „увеличаване“. 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}. 

 

С: “Който се хвали не може да има заслуги” (Лао Цзи). 

С: “Истински почитаният човек не важничи с нищо” (Ларошфуко). 

П: Аналогизирано (Р2) увеличеният (почитаният) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава 

(хвали) (р1) изключено (р3) слято (себе си) (Q1). 

 

С: “Който ти желае доброто, той и дъщеря ти хвали” (абхазка). 

П: Присъединеният (желаещият добро) (Р1) включено (за теб) (Р2) аналогизирано (р2) 

увеличава (хвали) (р1) породеното (дъщерята) (Q1). 

 

С: “Полуумният (хвали) жена си ...” (башкирска). 

П: Разграничаващият (Р1) намалено (полуумният) (Р2) аналогизирано (р2) увеличава 

(хвали) (р1) присъединения (приятеля, жена си) (Q1). 

 

С: “...Глупавият (хвали) – себе си” (башкирска). 

П: Разграничаващият (Р1) намалено (глупавият) (Р2) аналогизирано (р2) увеличава 

(хвали) (р1) слято (себе си) (Q1).  

 

С: “Ученият (се гордее) – със знанията си” (арабска). 

Ц 



 

303 
 

П: Аналогизирано (Р2) копиращият (ученият) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава 

(гордее се) (р1) с копираното (знанията) (Q1). 

 

С: “Внимателният слушател вдъхновява оратора” (персийска). 

П: Копиращият (слушател) (Р1) адаптиран (внимателен) (Р2) аналогизирано (р2) 

увеличава (вдъхновява) (р1) аналогизиращия (оратора) (Q1). 

 

С: “Всеки собственик на баня хвали своя теляк” (турска). 

П: Аналогизирано (Р2) увеличеният (шефът) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) 

(р1) включения (подчинения си) (Q1). 

 

С: “Гладната котка и на вмирисаната риба се облизва” (тамилска). 

С: “На харизан кон зъбите не се броят” (българска). 

П: Аналогизираното (Р2) увеличаване (нуждата) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава 

(превъзнася) (р1) присъединеното (Q1). 

 

С: “Нищожният човек има голямо самолюбие” (абхазка). 

П: Намалено (Р1) намаленият (нищожният) (Р2) аналогизирано (р2) увеличава (р1) 

слято (себе си) (Q1). 

 

С: “Щом житото изкласи, сърпът поскъпва” (турска). 

П: Ако трансформирането (работата) (Р1) се увеличи (Р2), то аналогизирано (р2) се 

увеличава (поскъпва) (р1) компенсатора (инструмента: сърпа) (Q1). 

 

С: “Към което се стреми душата, към него носят краката” (корейска). 

П: Ако аналогизирано (Р2) слятото (душата) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (стреми 

се) (р1) към копираното (харесваното) (Q1), то слятото (тялото) (L1) се присъединява (l1) 

към копираното (харесваното) (М1). 

 

С: “Който се хвали пред тези, които го познават, заслужено прави сам себе си за смях” 

(Езоп). 

П: Ако слято (сам) (Р1) присъединен (сред приятели; в приятелски кръг) (Р2) 

аналогизирано (р2) увеличиш (хвалиш) (р1) слято (себе си) (Q1), то аналогизирано (l2) 

намаляваш (принизяваш) (l1) слято (себе си) (М1). 

 

С: “Щом глупакът ни похвали, той вече не изглежда толкова глупав” (Ларошфуко). 

П: Ако разграничаващият (Р1) изключено (глупакът) (Р2) аналогизирано (р2) увеличава 

(похвали) (р1) включено (нас) (Q1), то намалява (l1) аналогизирано (l2) разграничаването 

(М2) изключено (глупостта) (М1). 

 

С: “Лошите лекари правят от малката рана голяма” (немска). 

С: “Мекушавият лекар прави мързеливи раните” (немска). 

П: Компенсиращият (лекарят) (Р1) намален (лош) (Р2) увеличава (р1) 

трансформирането (раната) (Q1).  

  

С: “Слабата защита само увеличава силите на противника ви” (К. Колтон). 

П: Компенсиращата (защитата) (Р1) намалена (слаба) (Р2) увеличава (усилва) (р1) 

инвертирания (противника) (Q1).  
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С: “Глупакът се мисли за умен ...” (Шекспир). 

П: Разграничаващият (Р1) изключено (глупакът) (Р2) увеличава  (р1) слято (себе си) 

(Q1). 

 

С: “... Думата изтървана от теб, е твой господар” (Ш. Хафиз). 

П: Аналогизирането (думата) (Р1) аналогизирана (казана) (Р2) увеличава (усилва) (р1) 

слято (себе си) (Q1). 

 

С: “Високите места правят великите по-велики ...” (Лабрюйер). 

П: Увеличеното (високото) (Р1) присъединено (място) (Р2) увеличава (усилва) (р1) 

увеличения (силния) (Q1). 

 

С: “На прилежния кръвта играе ...” (абхазка). 

П: Трансформиращият (работещият) (Р1) присъединено (прилежно) (Р2) увеличава 

(енергетичността) (р1) слято (на себе си) (Q1). 

 

Е: “Търпи казак, атаман ще станеш” (руска). 

П: Адаптираното (Р2) трансформиране (търпението) (Р1) увеличава (издига) (р1) 

намаления (слабия) (Q1). 

 

С: “Където има много лекари, там има и много опасности” (немска). 

П: Трансформирането (опасността) (Р1) увеличено (Р2) увеличава (р1) компенсиращите 

(Q1). 

 

С: “Човек старее – болестта владее” (карелска). 

П: Трансформирането (Р1) увеличено (старостта) (Р2) увеличава (усилва) (р1) 

трансформирането (болестта) (Q1). 

 

С: “Лъжата е подобна на снежна топка: колкото по-дълго се търкаля, толкова по-голяма 

става” (Мартин Лутер). 

П: Замененото (Р1) трансформиране (лъжата) (Р2) увеличава (р1) слято (себе си) (Q1). 

 

Е: “Бързай, докато желанието не е минало” (Теренций). 

П: Ако има аналогизирано (Р2) увеличаване (желание) (Р1), то увеличи (ускори) (р1) 

трансформирането (работата) (Q1). 

 

Е: “Старо да настоява” (немска). 

П: Трансформираният (Р1) увеличено (старият) (Р2) увеличава (стимулира) (р1) 

трансформирания (Q1) намалено (младия) (Q2). 

 

С: “... А се приближи към онези (приятели), които не те хвалят” (индийска). 

П: Ако има присъединени (приятели) (Р1), които са аналогизирано (р2) увеличаващи 

(хвалещи) (р1) изключено (р3) включено (теб) (Q1), то присъедини се (l1) към тези 

присъединени (приятели) (М1).  

 

С: “Всеки баща се възхищава от своята дъщеря” (арабска). 
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П: Пораждащият (бащата) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (възхищава се) (р1) на 

породеното (дъщерята) (Q1). 

 

С: “Любовта иска вяра ...” (английска). 

П: Пораждането (любовта) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (иска) (р1) копиране 

(вяра) (Q1). 

 

 

С: “... Вярата (иска) – твърдост” (английска). 

П: Копирането (вярата) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (р1) копираното (Q2) 

трансформиране (твърдостта) (Q1). 

 

С: “При богатство се възгордяваме ...” (руска). 

П: Включеното (богатството) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (възгордява) (р1) слято 

(субекта) (Q1). 

 

С: “... Който те хвали (е) – завистник” (телугу). 

П: Аналогизиращият (завистникът) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) 

включено (теб) (Q1). 

 

С: “Богатият се гордее с парите си ...” (арабска). 

П: Увеличеният (богатият) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (гордее се) (р1) с 

включеното (парите) (Q1). 

 

С: “Ако на някой не му достигат даровете на природата, той компенсира този 

недостатък със силна доза самохвалство” (Еразъм Ротердамски). 

П: Намаленият (ощетеният) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) слято (себе 

си) (Q1). 

 

С: “Който се мъчи, той се пъчи ...” (българска). 

С: “Комуто лозето е прекопано, той има пълна бъчва” (немска). 

П: Трансформираният (измъченият) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) 

слято (себе си) (Q1). 

 

Е: “В човека е важен не чин, а начин” (руска). 

П: Трансформирането (подходът, маниерът на работа) (Р1) е увеличено (р1) увеличен 

(по-значим от) (р2) от увеличението (възвеличаването) (Q1). 

 

С: “Кредиторът винаги желае здраве на длъжника” (азербайджанска). 

С: “Кредиторът ви желае здраве ...” (телугу). 

П: Заменящият (кредиторът) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (желае) (р1) 

компенсиране (здраве) (Q1). 

 

С: “Всеки млекар хвали своето кисело мляко” (асирийска). 

П: Пораждащият (млекарят) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) 

трансформираното (Q1) слято (свое) (Q2). 

 

С: “Всяка жаба хвали своето блато” (индонезийска). 



 

306 
 

П: Включеният (жабата) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) 

уравновесителят (блатото) (Q1) слято (свое) (Q2). 

 

С: “Всяка лисица се хвали със своята опашка” (туркменска). 

П: Аналогизираният (хитрият) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали се) (р1) с 

отстраненото (външното) (Q1) слято (собствено) (Q2). 

 

С: “... Длъжникът ви желае болест” (телугу). 

П: Заменящият (длъжникът) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (желае) (р1) 

трансформиране (болест) (Q1) включено (на вас) (Q2). 

С: “Когато е на тясно, си спомня бог ...” (кюрдска). 

П: Инвертираният (проблемният) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (превъзнася) (р1) 

аналогизирано (Q2) увеличения (кумира си) (Q1). 

 

С: “На война два слона струват колкото петдесет камили” (бирманска). 

П: Инвертирането (войната) (Р1) увеличено (р1) увеличава (твърде много увеличава) 

(р2) аналогизираното (Q2) копиране (ценността) (Q1) на увеличено (Q3) увеличеното 

(много силното) (Q4). 

 

Е: “... Хвали се със сина – юнак” (руска). 

П: Ако пораждащият (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) породения (сина) 

(Q1), то пораждащият (бащата) (L1) аналогизирано (l2) увеличава (хвали) (l1) слято (себе 

си) (М1). 

 

С: “Лекар, който се хвали, няма добро лекарство” (китайска). 

П: Ако компенсиращият (лекарят) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (р1) слято (себе 

си) (Q1), то компенсиращият (лекарят) (L1) присъединява (притежава) (l1) изключено 

(l2) компенсатор (лекарство) (М1) пораждащо (добро) (М2). 

 

Е: “Нека да говорят, а ти си знай своето” (руска). 

П: Ако отстранени (Р1) аналогизирано (р2) увеличават (клюкарстват) (р1) за включения 

(теб) (Q1), то трансформирай (действай) (l1) слято (сам) (l2). 

 

С: “Врагът, който ви ласкае, възнамерява да ви навреди” (А. Вини). 

П: Ако аналогизираният (врагът) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (ласкае) (р1) 

включено (теб) (Q1), то аналогизира (замисля) (l1) трансформиране (навреждане) (l2) 

включено (на теб) (М1). 

 

Е: “Избягвай приятели, които те хвалят ...” (индийска). 

П: Ако присъединени (приятели) (Р1) аналогизирано (р2) увеличават (хвалят) (р1) 

включено (теб) (Q1), то отстрани (l1) присъединените (приятелите) (М1). 

 

С: “Ако богатият се похвали – всичко ще постигне ...” (казахска). 

П: Ако увеличеният (богатият) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) слято 

(себе си) (Q1), то поражда (постига) (l1) увеличено (М1) увеличено (всичко) (М2). 

 

С: “... Ако беднякът се похвали – всичко ще изгуби” (казахска). 
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П: Ако намаленият (бедният) (Р1) аналогизирано (р2) увеличава (хвали) (р1) слято (себе 

си) (Q1), то изключва (губи) (l1) увеличено (М1) увеличено (всичко) (М2). 

 

С: “Всеки успех повишава самовзискателността” (реплика от БНТ – 21.7.84, 1710h). 

С: “Колкото е по-голяма честта, толкова е по-голямо търсенето” (руска). 

П: Пораждането (успехът) (Р1) увеличава (усилва, стимулира) (р1) пораждането 

(успеха) (Q1). 

 

С: “И мишлето ще стане гризач” (арабска). 

П: Породеното (новороденото) (Р1) увеличава (р1) слято (себе си) (Q1). 

 

 

 

Е: “След победата по-здраво затегни ремъците на шлема си” (японска). 

Е: “Във време на мир не забравяй опасността от война” (японска). 

Е: “Ако искаш мир, готви се за война” (Цицерон). 

Е: “Звуците на барабаните е добре да се слушат отдалече” (асирийска). 

П: Ако си породил (победил) (Р1), то увеличи (р1) компенсирането (въоръжението) 

(Q1). 

 

С: “Конят скача по волята на конника” (осетинска). 

П: Пораждащият (конникът) (Р1) увеличава (стимулира) (р1) отстраняващия 

(пренасящия) (коня) (Q1). 

 

Е: “Богатей за сметка на своята нива ...” (виетнамска). 

П: Чрез включеното (собственото) (Р1) увеличавай (обогатявай) (р1) слято (себе си) 

(Q1). 

 

С: “Населението повдига човека” (българска). 

П: Слятото (цялото, населението) (Р1) увеличава (издига) (р1) включеното 

(единичното, човека) (Q1). 

 

С: “За истинския мъж и костенурката е оръжие” (туркменска). 

П: Увеличеният (силният) (Р1) увеличава (усилва) (р1) намаления (слабия) (Q1). 

 

С: “Когато вятър духа в лицето ти, поумняваш” (английска). 

П: Инвертирането (противодействието) (Р1) увеличава (р1) разграничаването (ума) 

(Q1). 

 

С: “Ако съседите са добри и плешивата ще се омъжи” (татска). 

П: Присъединените (приятелите) (Р1) увеличават (р1) аналогизирано (Q2) копиране 

(престижа) (Q1). 

 

С: “Добрият син ще издигне името на лошия баща ...” (кюрдска). 

П: Пораждащият (добрият) (Р1) увеличава (усилва) (р1) инвертирания (лошия) (Q1) 

присъединен (Q2). 

 

С: “При богатство се издигаме ...” (руска). 
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П: Включеното (богатството) (Р1) увеличава (р1) аналогизираното (Q2) копиране 

(самочувствието) (Q1). 

 

С: “Богат се става с помощта на приятели ...” (виетнамска). 

П: Присъединените (приятелите) (Р1) увеличават (р1) включване (богатство) (Q1) 

включено (твое) (Q2). 

 

С: “Колкото по-чист е предметът, толкова по-лесно се забелязват петната по него” 

(персийска). 

П: Отстранено (Р2) трансформираният (чистият) (Р1) увеличено (Р3) увеличава (р1) 

инвертираността (петната) (Q1). 

 

 

Е: “... Разумната сдържаност придава по-голямо достойнство на човека” (Балтасар 

Грасиан). 

П: Уравновесеност (Р1) разграничена (разумна) (Р2) увеличава (повишава) (р1) 

аналогизираното (Q2) копиране (достойнство) (Q1).  

 

Е: “Студена глава, топли крака, открито тяло са надежда за дълбока старост” (немска). 

П: Уравновесяването (здравето) (Р1) увеличава (удължава) (р1) пораждането (живота) 

(Q1). 

 
 

 

Табл.1 

Разпределение на основни преобразувания, характеризиращи субект, 

 с които корелира неговото главно преобразувание р1 = „увеличаване“ 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Увеличаване 

Пораждане 9 

Включване 4 

Присъединяване 5 

Сливане 3 

Компенсиране                     3 

Разграничаване                     4 

Отстраняване             2 

Изключване             0 

Ликвидиране             0 

Копиране                      3 

Аналогизиране                      4 

Адаптиране          0 



 

309 
 

Увеличаване 8 

Уравновесяване  2 

Намаляване  3 

Трансформиране  8 

Заменяне  3 

Инвертиране  3 

 Общо                      64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2 

Разпределение на връзки на основни преобразувания от хомеостазната и 

проясняващата скали, характеризиращи субект, с които корелира неговото 

главно преобразувание р1 = „увеличаване“ при семантична структура 

{Р…р…Q…} 

Основни изводи 

Главни характеристики Р1  на субект Р, 
изразени чрез основни преобразувания 

 
 
 

Главно преобразувание р1,                                    
което е формирано от субект Р 

 

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

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

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

главна характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи 

чрез основно преобразувание от проясняващата скáла. 

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

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

„увеличаване“, 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 негативната 

полускáла на проясняващата скáла и 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 

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

главна характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи 

чрез основни преобразувания „пораждане“, „увеличаване“ и 

„трансформиране“.   


