Distribution of characteristics of an subject
forming transformation "create" in behavioral heuristics
in semantic structure {P...р…Q...}
Abstract: The heuristics are presented, in which the subject acts upon the object with transformation "create".
The main characteristics of the subject are established, giving rise to transformation "create" addressed to an
object.
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Ц

елта на статията е да се представят основни преобразувания, които
характеризират главна съставка (Р1) на установката на субект, формираща
главно преобразувание
(р1) „пораждане“. 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: “И най-мъдрият си е малко прост” (българска).
С: “Всеки умен и глупост показва” (българска).
П: Разграничаващият (умният) (Р1) поражда
разграничаване (Q1) намалено (глупост) (Q2).

(показва)

(р1)

намалено

(р2)

С: “Заради детето майката и в огън се хвърля” (азербайджанска).
П: Ако пораждащата (майката) (Р1) поражда (р1) инвертиране (рискува) (р2)
пораждането (живота) (Q1) слят (свой) (Q2), то компенсира (запазва) (l1) пораждането
(живота) (М1) на породеното (детето) (М2) слято (свое) (М3).
С: “Необходимост (нуждата) е майка на изобретението” (урду).
П: Пораждането (необходимостта) (Р1) поражда (създава)
(изобретението) (Q1).

(р1)

поражданото

С: “... Разговорът започва от същността” (корейска).
П: Пораждащото (същността) (Р1) поражда (започва) (р1) аналогизирането (разговорът)
(Q1).
С: “В чистата вода и рибата е тлъста” (индийска).
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П: Пораждащото (добрите обстоятелства) (Р1) поражда (р1) увеличено (Q1).
С: “Направил добро – спечелил си враг” (кюрдска).
П: Пораждането (доброто) (Р1) поражда (р1) инвертор (враг) (Q1).
С: “Човекът е това, което яде” (Л. Фоербах).
П: Включеното (храната) (Р1) поражда (р1) включващия (хранещият се) (Q1).
С: “Храната обича мярка” (осетинска).
П: Включеното (храната) (Р1) поражда (р1) уравновесяване (Q1).
С: “Който добра храна яде, той и добра работа върши” (японска).
С: “Каквото яденето, такова и ходенето” (руска).
С: “Както нахраниш елена, така и ще потегли” (евенска).
С: “Рънъта прави борбата” (Боян Радев).
П: Включването (храната) (Р1) поражда (р1) трансформирането (работата) (Q1).
С: “Чувство само с чувство се буди” (Д-р К. Кръстев).
П: Присъединяването (чувството) (Р1) поражда (р1) присъединяване (чувство) (Q1).
С: “... Жените пораждат вражда” (хинди).
П: Уравновесените (Р1) изключено (р2) пораждат (р1) трансформиране (вражда) (Q1).
С: “Семейството е ключ към щастието” (азербайджанска).
П: Слятото (семейството) (Р1) поражда (р1) пораждане (щастие) (Q1).
С: “Множеството създава разумното” (узбекска).
П: Слятото (множеството) (Р1) поражда (р1) разграничаването (разумното) (Q1).
С: “Лекар може да бъде само този, който може да побеждава самия себе си”
(древноиндийска).
П: Компенсиращият (лекарят) (Р1) поражда (побеждава) (р1) слято (себе си) (Q1).
С: “Ако си получил едно, то не ти достига друго” (нянг).
П: Компенсирането (Р1) поражда (р1) инвертиране (проблеми) (Q1).
С: “Благоразумието осигурява успеха” (С. Сегюр).
П: Разграничаването (благоразумието) (Р1) поражда (създава) (р1) породеното (успеха)
(Q1).
С: “Величието се достига с ум ...” (таджикска).
П: Разграничаването (умът) (Р1) поражда (р1) увеличаване (величие) (Q1).
С: “Свободата е залог за благосъстоянието” (персийска).
П: Отстраняването (свободата) (Р1) поражда (р1) увеличение (благосъстояние) (Q1).
С: “Ако по-рано си казал истината, и после ще ти повярват” (каракалпакска).
П: Копирането (истината) (Р1) поражда (р1) копиране (вяра) (Q1).
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С: “Ще има истина, ще има съвет” (руска).
П: Копирането (истината) (Р1) поражда (р1) аналогизиране (съвет) (Q1).
С: “Правдата ще възтържествува” (пенджабска).
П: Копираното (правдата) (Р1) поражда (възтържествува) (р1) слято (себе си) (Q1).
С: “Чиято е истината, там е и силата!” (Л. Украинка).
П: Копирането (истината) (Р1) поражда (р1) увеличение (сила) (Q1).
С: “Причината за бедност е често честността” (Квинт Курций).
П: Копирането (честността) (Р1) поражда (р1) намаляване (бедност) (Q1).
С: “Истината поражда омраза” (латинска).
П: Копирането (истината) (Р1) поражда (р1) отстраняване (омраза) (Q1).
С: “Образованието е източник на грижи” (корейска).
П: Копирането (образованието) (Р1) поражда (р1) трансформиране (грижи) (Q1).
С: “Мисълта е източник на думи” (киргизка).
П: Аналогизирането (мисълта) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (думи) (Q1).
С: “На шегата отговаряй с шега” (турска).
П: Аналогизирането (шегата) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q1).
С: “Мисълта ражда действието” (японска).
П: Аналогизирането (мисълта) (Р1) поражда (р1) трансформиране (Q1).
С: “Тлъстата кокошка добро яйце не снася” (българска).
С: “... Яйцето (е произлязло) от кокошката” (тхонга).
П: Увеличеното (Р1) поражда (р1) намаленото (Q1).
С: “Побързала котката, слепи донесла” (руска).
С: “Бързата кучка слепи ги ражда” (българска).
П: Увеличеното (ускореното) (Р1) поражда (р1) трансформиране (осакатяване) (Q1).
С: “Влечението на сърца между приятели не се нуждае от възхищение и възторзи. То е
основано на чувство за равенство” (Ж. Санд).
П: Уравновесяването (равенството) (Р1) поражда (р1) присъединяване (приятелство)
(Q1).
С: “Ние посадихме “ако” – порасна “ако би”, посадихме “ако би” – израсна “как би””
(ливанска).
С: “Ако не светне, не гръмва” (българска).
П: Намаленото (Р1) поражда (р1) увеличеното (Q1).
С: “Кокошката е произлязла от яйце ...” (тхонга).
С: “Всяка работа започва с малкото” (турска).
С: “От малкото излиза голямото” (мокша, ерзя).
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Е: “За да извършиш голямото, трябва да умееш да правиш малкото” (японска).
Е: “Посейте постъпка и ще пожънете навик; посейте навик, ще пожънете характер;
посейте характер, ще пожънете съдба” (У. Такъри).
С: “Малките пръчици запалват огъня ...” (английска).
П: Намаленото (Р1) пораждат (р1) увеличеното (Q1).
С: “Опитът е баща на всички знания” (хинди).
П: Трансформирането (опитът) (Р1) поражда (р1) копиране (знание) (Q1).
С: “Без мъка няма наука” (българска).
П: Трансформирането (мъката) (Р1) поражда (създава) (р1) пораждане (наука) (Q1).
С: “Живее само този, който работи” (К. Кьорнер).
С: “Приятелят се проявява в беда, героят – в сражение, честността – чрез дългове”
(древноиндийска).
П: Трансформацията (трудността) (Р1) поражда (р1) пораждане (качество) (Q1).
С: “Всяка рана оставя белег” (пигмейска).
П: Трансформирането (раната) (Р1) поражда (р1) аналогизиране (белег) (Q1).
С: “Работата води към ядене ...” (уйгурска).
С: “Който е работен, ще бъде имотен” (немска).
П: Трансформирането (трудът) (Р1) поражда (р1) включване (богатство, храна) (Q1).
С: “Който сее вятър, ще пожъне буря” (Библия, българска, руска).
П: Трансформирането (враждата) (Р1) поражда (р1) инвертиране (буря) (Q1).
С: “Нуждата ще те застави и жената да продадеш и децата на хората да раздаваш”
(виетнамска).
П: Трансформирането (нуждата, проблемът) (Р1) поражда (р1) инвертиране (Q1).
С: “... Трудностите (правят хората) – мъже” (С. Смайлс).
П: Трансформирането (трудностите) (Р1) пораждат (р1) уравновесеност (устойчивост:
мъжественост) (Q1).
С: “На негодното дърво винаги има много плодове” (корейска).
П: Инвертираното (негодното) (Р1) поражда (р1) увеличено (Q1).
С: “Измъчваният от жажда често сънува, че целият свят се е превърнал в извор”
(таджикска).
П: Инвертирането (проблемът) (Р1) поражда (р1) компенсиране (сънуване) (Q1).
С: “Онова, което отначало учудва, после става обикновено” (виетнамска).
П: Инвертираното (Р1) поражда (р1) уравновесеност (тривиалност) (Q1).
С: “Отговор на наглостта е тоягата” (малаялска).
П: Инвертирането (наглостта) (Р1) поражда (р1) трансформиране (наказание) (Q1).
С: “Крадецът създава крадец” (сото).
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С: “Звярът ще породи само звяр” (кубачинска).
С: “Синът на котката става ловец на мишки” (кабардинска).
С: “Ако бащата е побойник, и синът ще бъде побойник” (абазинска).
С: “Ако бащата е лъв, то и синът е лъвче” (виетнамска).
С: “Децата на змията са също отровни” (кюрдска).
С: “Каквато е змията, такива са и змийчетата” (хинди).
С: “На вълка и детето е вълк ...” (шорска).
С: “На лошия разсад и кълновете са лоши” (тагалска).
С: “От старо дърво лоши плодове” (асамска).
П: Инвертираното (Р1) поражда (р1) инвертирано (Q1).
С: “Светостта ... е ... от сърцето” (кюрдска).
П: Пораждащото (сърцето) (Р1) поражда (р1) пораждане (Q1) копирано (святост) (Q2).
С: “Всяка птица се наслаждава на своето пеене” (арабска).
П: Пораждащият (пеещият) (Р1) поражда (радва се) (р1) на пораждането (пеенето) (Q1)
слято (свое) (Q2).
С: “... Магарицата (ще роди) - магаренце” (азербайджанска).
С: “Кобилата ще роди жребче ...” (азербайджанска).
С: “Козата козле ражда” (дигорска).
С: “На рижата маймуна са рижи децата” (нупе).
С: “На черната овца и агнето е черно” (гагаузка).
С: “На глупавата крава и телето е глупаво” (тамилска, татарска).
С: “На грапавия баща и синът е грапав” (индонезийска).
С: “Характерът създава на свой ред характер” (Гьоте).
С: “Ако бащата е заядлив, то и синът му ще бъде заядлив” (абазка).
С: “Непоносимата жена родила още по-непоносимо дете” (абазинска).
С: “На буйната крава и телето е буйно” (азербайджанска).
П: Пораждащият (Р1) поражда (р1) копирано (съответно) (Q1) слято (на себе си) (Q2).
С: “Доброто от добрия човек ще дойде винаги ...” (киргизка).
П: Пораждащият (добрият) (Р1) поражда (р1) пораждане (добро) (Q1) уравновесено
(винаги) (Q2).
С: “От добрия човек ще остане добро име ...” (каракалпакска).
П: Пораждащият (добрият) (Р1) поражда (р1) аналогизиране (име) (Q1) пораждащо
(добро) (Q2).
С: “Добрият ден се познава от сутринта” (българска).
П: Пораждането (началото) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) ликвидиране (края)
(Q1).
С: “Когато има ядене, лъжица ще се намери” (татарска).
П: Включването (храната) (Р1) поражда (р1) присъединяване (Q1) адаптирано (лъжица)
(Q2).
С: “Богатството поражда церемонии” (виетнамска).
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П: Включеното (богатството) (Р1) поражда (р1) компенсиране (Q1) изключено
(проблеми) (Q2).
С: “Наемната войска лошо се сражава” (арабска).
П: Включването (парàта) (Р1) поражда (р1) трансформиране (работа) (Q1) намалена
(лоша) (Q2).
С: “С който тръгнеш, с него ще набереш (неприятности)” (руска).
С: “С лисицата тръгнеш ли – беди ще натрупаш” (руска).
П: Присъединяването (Р1) поражда (р1) инвертиране (беди) (Q1) аналогизирани
(съответни) (Q2).
С: “Умението е признак за ум” (азербайджанска).
П: Разграничаването (умът) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) копиране (умение)
(Q1).
С: “Мъдрият има много завистници” (адигейска).
П: Разграничаващият (аналитичният, т. е. мъдрият) (Р1) поражда (р1) аналогизиране
(завистници) (Q1) увеличено (Q2).
С: “Хубавата жена ... причинява свади” (английска).
С: “... Граничната крепост причинява свади” (английска).
П: Разграниченото (отличителното, разделителното) (Р1) поражда (р1) компенсиране
(Q1) изключено (проблеми) (Q2).
С: “... От ученият (ще остане) – писменост” (каракалпакска).
П: Разграничаващият (ученият) (Р1) поражда (р1) разграничаване (анализ) (Q1)
копирано (написан) (Q2).
С: “Ако човек започне от очевидности, той ще свърши със съмнения ...” (Ф. Бейкън).
П: Копираното (очевидното) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) разграничаване
(съмнение) (Q1).
С: “Знанието е начало на съмнения” (корейска).
П: Копирането (знанието) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) разграничаване
(съмнение) (Q1).
С: “Черните букви ценни дни носят” (арменска).
П: Аналогизираните (буквите) (Р1) пораждат (р1) аналогизирано (Q2) копиране
(престиж) (Q1).
С: “Идеята създава герои ...” (Ст. Михайловски).
П: Аналогизирането (идеята) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) копиране (герои)
(Q1).
С: “Всичко, което е построено с хитрост, не е здраво” (азербайджанска).
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П: Аналогизирането (хитростта) (Р1) поражда (създава, строи) (р1) уравновесено
(устойчиво) (Q1) изключено (нездраво) (Q2).
С: “Колкото повече има, толкова повече стиска” (българска).
П: Увеличаването (богатството) (Р1) поражда (р1) изключване (Q1) увеличено
(скъперничество) (Q2).
С: “Умереността на щастливите хора се дължи на спокойствието, което благосклонната
съдба придава на духа им”.
П: Уравновесяването (спокойствието) (Р1) поражда (р1) уравновесяване (умереност)
(Q1) на пораждащите (щастливите) (Q2).
С: “Лицемерието (в политиката) е резултат на слабост” (В. И. Ленин).
П: Намалението (слабостта) (Р1) поражда (р1) заменено (Q2) трансформиране
(лицемерие) (Q1).
С: “Нуждата ще те научи и през глава да се премяташ” (киргизка).
С: “Ако се наложи, с главата си кладенец ще копаеш” (киргизка).
П: Трансформирането (нуждата) (Р1) поражда (р1) трансформиране (начин) (Q1)
увеличено (Q2).
С: “Контрареволюциите водят до нови революции, когато искат да се върнат към
изходната точка” (П. Буаст).
П: Инвертирането (контрареволюцията) (Р1) поражда (р1) пораждане (революция) (Q1)
увеличено (много) (Q2).
С: “... Човек умира – доброто име остава” (турска).
П: Инвертиращият (умиращият) (Р1) поражда (създава и оставя) (р1) аналогизирано
(Q2) увеличение (почитание) (Q1).
С: “Което започва с гняв, завършва със срам” (Франклин).
П: Инвертирането (гневът) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) намаляване (срам)
(Q1).
С: “Когато гърми, крадецът става честен” (английска).
П: Инвертирането (бурята) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2) копиране (честност)
(Q1) във включващия (крадеца) (Q3).
С: “Комуто е нужен повод, за да излъже, той е роден лъжец” (Л. Вовнарг).
П: Ако аналогизирането (поводът) (Р1) поражда (р1) заменено (Q2) трансформиране
(лъжа) (Q1), то пораждащият (L1) е копиращ (L2) изключено (лъжец) (L3).
С: “Фактите присъстват на входа и на изхода на всяка добра теория” (акад. Н.
Манолов).
П: Пораждащото (фактите) (Р1) пораждат (р1) аналогизиране (модел: теория) (Q1),
аналогизирането (теорията) (L1) поражда (l1) пораждане (факти) (М1).
С: “Парите от беда, беда раждат” (българска).
259

П: Ако трансформирането (бедата) (Р1) поражда (р1) включване (пари) (Q1), то
включваното (парите) (L1) поражда (l1) трансформиране (беда) (М1).
Е: “Когато ти се види най-кротка лисицата, тагаз най-добре си варди кокошките”
(българска).
Е: “Не вярвай на усмивката на врага!” (татарска).
Е: “Не вярвай на стария враг!” (кюрдска).
П: Ако инвертираният (врагът) (Р1) поражда (усмихва се, прави поведение) (р1)
включено (на теб) (Q1), то копиране (вяра) (l1) изключи (l2) на инвертирания (врага)
(М1).
Е: “Което произтича от сърцето има право на снизхождение” (Ф. Грим).
П: Ако присъединяването (сърдечната свързаност) (Р1) поражда (р1) инвертиране
(грешка) (Q1), то компенсирайте (опростете) (l1) инвертираното (грешката) (М1).
Е: “Жени се за дъщерята на развратник…” (арменска).
П: Ако увеличеният (сексуализираният) (P1) е породил (създал) (р1) породено (дъщеря)
(Q1), то присъедини се (жени се) (l1) за породеното (дъщерята) (М1).
Е: “ Не вдигай много шум за нищо” (Балтасар Грасиан).
П: Ако намаленото (нищожното) (P1) поражда (р1) аналогизиране (шум) (Q1), то
намали (l1) аналогизирането (шума) (М1).
С: “Който е добър само за себе си, не е добър за никого” (Волтер).
П: Ако пораждащият (добрият) (P1) поражда (р1) за слято (за себе си) (Q1), то поражда
(l1) за намалено (М1) намалено (никого) (М2).
Е: “Не се пеняви на съседа, когато спиш до обяд” (руска).
Е: “Не се захващай за нещо, за което ще съжаляваш” (П. Сир).
П: Ако трансформиране (неразположение) (Р1) слято (собствено) (Р2) поражда (р1)
инвертиране (лош изход) (Q1), то трансформиране (действие) (l1) изключи (l2).
С: “Който иска да направи зло, винаги ще намери повод” (латинска).
П: Ако аналогизирано (Р2) увеличиш (желаеш) (Р1) да породиш (да направиш) (р1)
инвертиране (зло) (Q1), то аналогизирано (l2) пораждаш (намираш) (l1) аналогизиране
(М1).
Е: “Не осъждай това, което всички останали харесват” (Балтасар Грасиян).
П: Ако увеличено (Р1) увеличено (всички) (Р2) пораждат (харесват) (р1) отстранено
(друго) (Q1), то разграничаване (осъждане) (l1) изключи (l2) на отстраненото (М1).
С: “От малките деца коленете болят...” (немска).
С: “Малки деца малка беля...” (българска).
П: Пораждане (Р1) намалено (малки деца) (Р2) поражда (р1) инвертиране (проблем) (Q1)
намалено (Q2).
С: “Глад и царя от постеля вдига” (българска).
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П: Включването (Р1) отстранено (гладът) (Р2) поражда (събужда) (р1) увеличено (Q1)
увеличено (всеки) (Q2).
С: “... Знатен (се става) – с помощта на жени” (английска).
П: Присъединени (Р1) пораждащи (жени) (Р2) пораждат (създават) (р1) аналогизирано
(Q2) копиран (знатен) (Q1).
С: “Жени ли се на шега, той ще носи и рога” (немска).
П: Присъединяването (бракът) (Р1) аналогизирано (на шега) (Р2) поражда (р1) заменено
(Q2) трансформиране (измяна, двуличие) (Q1).
С: “Уважението се основава на взаимност” (дуала).
П: Присъединяването (Р1) слято (взаимността) (Р2) поражда (р1) аналогизирано (Q2)
копиране (уважение) (Q1).
С: “Тигрите са силни с количеството си, народите е единството си” (китайска).
П: Присъединяването (свързаността) (Р1) увеличено (Р2) поражда (р1) увеличено (Q1)
увеличение (максимална сила) (Q2).

С: “Добрата дъщеря ще бъде и добра съпруга” (японска).
С: “Добрата девойка ще бъде и добра невеста” (турска).
П: Слятата (единичната девойката) (Р1) породена (добра) (Р2) поражда (р1)
присъединената (съпруга) (Q1) породена (добра) (Q2).
С: “Разпуснатият ерген става ревнив съпруг” (английска).
П: Слетият (единичният, ергенът) (Р1) инвертиран (разпуснат) (Р2) поражда (р1)
присъединен (съпруг) (Q1) инвертиран (ревнив) (Q2).
С: “Мъдрият страх прави човека предпазлив” (английска).
П: Аналогизираното (Р2) отстраняване (страхът) (Р1) разграничаващ (Р3) увеличено
(мъдър) (Р4), поражда (р1) компенсиране (предпазливост) (Q1).
С: “Единствено великите страсти могат да създават велики неща” (Л. Карно).
П: Аналогизираното (Р2) увеличаване (страсти) (Р1) увеличено (Р3) увеличено (велики)
(Р4) пораждат (р1) уравновесеност (резултат) (Q1) увеличено (Q2) увеличен (велик) (Q3).
С: “Революциите са почти винаги следствие на злоупотреби” (П. Буаст).
П: Замененото (Р2) трансформиране (злоупотребите) (Р1) увеличени (Р3) пораждат (р1)
инвертиране (революция) (Q1).
С: “Нашето външно, привидно щастие ни създава най-много врагове” (А. Дюма – син).
П: Пораждане (щастие) (Р1) отстранено (външно) (Р2) слято (собствено) (Р3) поражда
(р1) инвертирани (врагове) (Q1) увеличено (Q2) увеличено (най много) (Q3)
Е: “Упоритата добрина побеждава и най-лошото сърце” (Сенека).
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П: Пораждането (добрината) (Р1) копираща (Р2) трансформирано (упорито) (Р3)
поражда (побеждава) (р1) аналогизираното (Q2) сливане (душата) (Q1) инвертирано (Q3)
увеличено (Q4).
С: “Когато лъвът е мъртъв, намират се много храбреци да отрежат главата му” (турска).
С: “На умрял кон нож вадиш” (българска).
П: Увеличеният (Р1) увеличено (най-силният) (Р2) инвертиран (мъртъв) (Р3) поражда
(р1) пораждащи (Q1) копиране (храбреци) (Q2) увеличено (много) (Q3), като
пораждащите (L1) копиране (храбреците) (L2) ликвидират (l1) увеличеният (М1)
увеличено (най-силния) (М2).
С: “Колкото по-малко сме способни да мамим другите, толкова по-нетърпимо понасяме
измама” (С. Ричардсън).
П: Ако заменено (Р2) трансформиране (измама) (Р1) изключено (Р3) пораждаме (р1) за
отстранени (други) (Q1), то разграничаваме (критикуваме) (l1) замененото (М2)
трансформиране (измамата) (М1) на отстранени (чужди) (М3).
С: “Дълго боледуващият намира лекарства” (каракалпакска).
П: Трансформираният (болният) (Р1) увеличено (удължено) (Р2) аналогизирано (р2)
поражда (намира) (р1) компенсиране (лекарство) (Q1).
С: “Светостта не е от чалмата, и брадата ...” (кюрдска).
П: Аналогизираното (Р2) увеличаване (шефската длъжност) (Р1) поражда (р1)
изключено (р2) пораждане (Q1) копирано (святост) (Q2).
С: “Ако гуруто пее седнал, то ученика пее бегом” (телугу).
П: Ако аналогизирано (Р2) копиращият (учителят) (Р1) поражда (пее) (р1)
компенсирано (седнал) (р2), то включващият (Q1) копиране (ученикът) (Q2) поражда (l1)
(пее) отстранявайки (бягайки) (l2) слято (сам) (l3).
С: “Които в незначителните дела си придава важност, във важните дела се оказва
незначителен” (Кантон Стари).
П: Ако трансформирането (Р1) намалено (незначителните дела) (Р2) пораждат (р1)
аналогизирано (Q2) увеличаване (важност) (Q1), то трансформирането (L1) намалено
(незначителните дела) (L2) пораждат (l1) аналогизирано (М2) намаляване (принизяване)
(М1).
С: “Всяка победа, която не е предизвикана от необходимост е престъпление” (Ж.
Л`Арп).
П: Ако пораждане (необходимост) (Р1) изключена (Р2) поражда (р1) пораждане (победа)
(Q1), то пораждането (L1) е инвертирано (престъпно) (L2).
С: “Който иска много да заграби, малко му остава в ръцете” (чехска).
П: Включването (Р1) увеличено (алчността) (Р2) поражда (р1) намаление (бедност) (Q1).
С: “Отдалечеността предизвиква тъга ...” (арабска).
С: “Мястото на девойката в родния дом остава празно” (арабска).
П: Присъединеният (родственикът) (Р1) отстранен (напуснал) (Р2) поражда (р1)
намаляване (тъга) (Q1).
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С: “Съмнението е баща на знанието” (италианска).
П: Аналогизираното (Р2) разграничаване (съмнението) (Р1) поражда (р1) копирането
(знанието) (Q1).
С: “Глупавите си строят къщи ...” (английска).
П: Разграничаващият (Р1) изключено (глупавият) (Р2) поражда (р1) трансформиране
(изразходва труд) (Q1).
С: “Мнителността е начало на болест” (бирманска).
П: Аналогизираното (Р2) отстраняване (Р1) поражда (р1) трансформиране (болест) (Q1).
Е: “Ако четирима кажат, дори и земята е длъжна да се подчини” (малярска).
П: Копиращите (свидетелите) (Р1) увеличени (много) (Р2) пораждат (р1) уравновесяване
(закон) (Q1).
С: “Извоювай си място със заслуги, а не с нахалство” (Балтасар Грасиан).
П: Аналогизираното (Р2) копиране (заслугите) (Р1) пораждат (р1) увеличение (издигане)
(Q1).
С: “Любовта ... живее с възторзи ...” (Ж. Санд).
П: Аналогизираното (Р2) увеличение (възхищението, възторгът) (Р1) поражда (р1)
пораждането (любовта) (Q1).

С: “... Управниците издигат негодяите ...” (древноиндийска).
П: Аналогизираните (Р2) увеличено (водачите) (Р1) пораждат (издигат) (р1)
инвертирани (негодници) (Q1).
С: “При нужда и куцият ще заскача” (бенгалска).
П: Аналогизираното (Р2) увеличаване (нуждата) (Р1) поражда (възражда) (р1)
инвертирания (Q1).
С: “Имамът (се радва) – на покойника” (турска).
П: Аналогизирано (Р2) увеличеният (имамът) (Р1) поражда (радва се) (р1) на
инвертирания (покойника) (Q1).
С: “Клас по клас сноп става” (лекска).
С: “Косъм към косъм – брада” (кюрдска).
П: Увеличеното (Р1) увеличение (Р2) поражда (р1) сливане (цялост) (Q1).
С: “Без стари хора не можеш да вземеш мъдро решение” (таджикска).
П: Трансформираният (Р1) увеличено (старият) (Р2) поражда (р1) разграничаване
(мъдрост) (Q1).
С: “Мързелът е баща на бедността” (италианска).
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П: Трансформирането (Р1) изключено (мързелът) (Р2) поражда (р1) намаляването
(бедността) (Q1).
С: “Безделието е майка на всички злини. Безделието (мързелът) е майка на всички
пороци” (немска).
П: Трансформирането (Р1) изключено (безделието) (Р2) поражда (р1) инвертиране (пороци) (Q1

С: “Истинският мъж, ако намери кон, ще го оседлае, ако намери меч, ще го препаше”
(турска).
П: Пораждащият (Р1) копиране (храбрият) (Р2) поражда (побеждава) (р1) увеличено
(Q1) увеличено (всичко) (Q2).
С: “... От големите (деца боли) сърцето” (немска).
С: “... От големи (деца) беля голяма” (българска).
П: Поражданите (Р1) увеличено (големите деца) (Р2) пораждат (р1) инвертиране
(проблеми) (Q1) увеличено (Q2).
С: “Който има малко е по-малко мръсен” (английска).
С: “От нямане по-чисто няма” (английска).
П: Включеното (Р1) намалено (Р2) поражда (р1) инвертиране (Q1) намалено (Q2).
С: “Мълчанието е отговор на глупака” (туркменска).
П: Разграничаващият (Р1) намалено (глупакът) (Р2) поражда (р1) аналогизирано (Q2)
изключване (мълчание) (Q1).
С: “На лошият път и краят е лош” (бирманска).
П: Отстраняването (пътят) (Р1) инвертирано (лош) (Р2) поражда (р1) ликвидиране
(край) (Q1) инвертирано (лош) (Q2).
С: “Дума дупка отваря” (българска).
С: “Думата ражда дума” (якутска).
С: “Речта ражда реч” (якутска).
П: Аналогизираното (Р2) копиране (думата) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2)
копиране (дума) (Q1).
С: “... Награждавай по заслуги” (корейска).
С: “За служба се награждава...” (малаялска).
П: Аналогизираното (Р2) копиране (заслуга) (Р1) поражда (р1) аналогизирано (Q2)
присъединяване (награда) (Q1).
С: “Само мъж който уважава жената, може да се раздели с нея, без да я унижава” (С.
Моъм).
П: Аналогизираното (Р2) копиране (уважение) (Р1) изключва (р1) аналогизирано (Q2)
намаляване (унижение) (Q1).
С: “Вярата в себе си е първото необходимо условия за всяко велико начинание” (С.
Джонсън).
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П: Копирането (вярата) (Р1) слята (на себе си) (Р2) поражда (р1) аналогизирано (Q2)
увеличаване (велико начинание) (Q1).
С: “Правдивото слово омръзва на ухото” (японска).
П: Аналогизираното (словото) (Р1) копирано
аналогизирано (Q2) изключване (омръзване) (Q1).

(истинско)

(Р2)

поражда

(р1)

С: “Толкова по-сигурно ще свършиш една работа, колкото по-важна я считаш” (Плавт).
С: “Не бива да разубеждаваш човек във важността на неговата работа. Защото иначе
той ще престане да работи” (Капица).
П: Аналогизирането (мотивацията) (Р1) увеличена (Р2) поражда (р1) трансформиране
(работа) (Q1) увеличена (Q2).
С: “Голямата четка пише големи йероглифи ...” (китайска).
П: Трансформираният (Р1) увеличено (Р2) поражда (р1) трансформиране (Q1) увеличено
(Q2) (големи дела).
С: “Колкото по-стара е дивечката, толкова повече киселици ражда” (английска).
П: Трансформираното (Р1) увеличено (старото) (Р2) поражда (р1) инвертирани
(влошени) (Q1) увеличено (Q2).
Е: “На откритото нахалство трябва да се отговаря с мълчалив смях” (В. О. Крючевски).
П: Трансформирането (Р1) аналогизирано (нахалството) (Р2) поражда (р1) пораждане
(смях) (Q1) отстранен (мълчалив) (Q2).
С: “Ръка, която безделничи, лежи на гладен корем” (кюрдска).
П: Трансформирането (Р1) изключено (безделието) (Р2) поражда (р1) включване (Q1)
отстранено (глад) (Q2).
С: “Мълвата мълва ражда” (корейска).
П: Замененото (Р2) трансформиране (мълвата) (Р1) поражда (р1) заменено (Q2)
трансформиране (мълва) (Q1).
С: “Една лъжа ражда друга” (Теренций).
С: “Лъжата ражда лъжа” (кабардинска).
П: Замененото (Р2) трансформиране (лъжата) (Р1) поражда (р1) заменено (Q2)
трансформиране (лъжа) (Q1).
С: “Крадецът е приятел на крадеца” (турска).
П: Заменено (Р2) трансформиращият (крадецът) (Р1) се присъединява (е приятел) (р1)
на заменено (Q1) трансформиращият (крадеца) (Q2).
С: “Страшното е, докато колът е над главата ти ...” (бенгалска).
П: Аналогизираното (Р2) инвертиране (опасността) (Р1) поражда (р1) аналогизирано
(Q2) отстраняване (страх) (Q1).
С: “Огънят се разгаря от искрата” (тюркменска).
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П: Инвертирането (Р1) намалено (искрата) (Р2) поражда (р1) инвертиране (Q1)
увеличено (огъня) (Q2).
С: “Големият успех предизвиква множество дребни неприятности” (японска).
П: Пораждането (успехът) (Р1) увеличен (Р2) поражда (р1) трансформиране
(неприятност) (Q1) намалена (дребна) (Q2) увеличено (много) (Q3).
С: “Непокорно дете, намусена жена – безкрайна мъка” (българска).
П: Ако присъединените (дете, жена) (Р1) са трансформирани (намусени) (Р2), то
пораждат (р1) трансформиране (мъка) (Q1) увеличено (Q2) увеличена (безкрайна) (Q3).
С: “От малката леност – голяма леност ...” (бурятска).
П: Трансформирането (Р1) намалено (малката леност) (Р2)
трансформиране (Q1) намалено (Q2) намалено (голяма леност) (Q3).

поражда

(р1)

С: “След голяма война непременно ще има гладни години” (китайска).
П: Инвертиране (война) (Р1) увеличена (голяма) (Р2) поражда (р1) включване (Q1)
отстранено (глад) (Q2) увеличено (голям) (Q3).
С: “Както викнеш, така и ще ти отговори ехото” (мансийска).
С: “Каквото повикало, такова отговорило” (българска).
П: Аналогизираното (казаното) (Р1) поражда (р1) копирано (р2) породеното (ехото)
(Q1).
С: “Както викнеш, така и ще ти отговори ехото” (мансийска).
С: “Каквото повикало, такова отговорило” (българска).
П: Аналогизираното (казаното) (Р1) поражда (р1) копирано (р2) породеното (ехото)
(Q1).
С: “... Интересът (създава) – хитреци” (Бошнаков Г.).
П: Присъединяването (интересът) (Р1) поражда (р1) аналогизиращи (хитреци) (Q1).
С: “Ограниченият ум води винаги към нетърпимост” (Х. Марион).
П: Разграничаващият (Р1) слято (ограниченият ум) (Р2) поражда (р1) заменено (Q2)
трансформиране (нетърпимост) (Q1).

Табл.1
Разпределение на основни преобразувания, характеризиращи субект,
с които корелира неговото главно преобразувание р1 = „пораждане“ при
семантична структура {Р…р…Q…}
Главно
Главна характеристика Р1
преобразувание
на субект Р, която е
р1
представена чрез основно

Брой на евристики с
главни характеристики
Р1, р1 и Q1
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преобразувание

Пораждане

Пораждане
Включване
Присъединяване
Сливане
Компенсиране
Разграничаване
Отстраняване
Изключване
Ликвидиране
Копиране
Аналогизиране
Адаптиране
Увеличаване
Уравновесяване
Намаляване
Трансформиране
Заменяне
Инвертиране
Общо

20
9
10
4
2
10
4
0
0
16
11
0
14
3
4
26
0
13
146

Табл.2
Разпределение на връзки на основни преобразувания от хомеостазната и
проясняващата скали, характеризиращи субект, с които корелира неговото
главно преобразувание р1 = „пораждане“ при семантична структура {Р…р…Q…}
Главни характеристики Р1 на субект Р,
изразени чрез основни преобразувания

Главно преобразувание р1,
което е формирано от субект Р
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Хомеостазна
скáла

Проясняващата
скáла

Хомеостазна
скáла

Проясняващата
скáла

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

Пораждане

Копиране

Основни изводи
1. Ако взаимодействието между субект и обект може да се представи чрез
семантична структура {Р…р…Q…}, то главното преобразувание „пораждане“,
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 „пораждане“,
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.
3. Ако взаимодействието между субект и обект може да се представи чрез
семантична структура {Р…р…Q…}, то главното преобразувание „пораждане“,
което е приложено от субект към обект, е предизвикано от главна
характеристика на субекта, която приоритетно може да се представи чрез
основни преобразувания „трансформиране“ и „пораждане“.
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