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Въведение

Ц

елта на изследването е идентифициране концентрацията на основни
преобразувания, които се използват за преобразуване на противоречие, което е
определено в края на неговото развитие. Обект на изследване са български

анекдоти.
Анекдотите са кратка форма на описание и развитие на противоречие, което принадлежи
приоритетно в социалната област.
Задачата на изследването е да се установи концентрацията на основни преобразувания от
хомеостазната и от проясняващата скáли, които са използвани в процеса на преобразуване на
противоречието в посочения вид анекдоти.
За целта са подбрани 100 анекдоти с висока степен на креативност, вложена в техния
замисъл. Те са групирани и номерирани. Всяка група анекдоти притежава заглавие, което
характеризира основното преобразувание, което е използвано за преобразуване на
противоречието, което е описано в тях.
На базата на количественото разпределение на анекдоти по отношение на основните им
преобразувания е определена тяхната концентрация в общия масив от анализирани текстове.
По този начин се определя корелацията между входно противоречие и основни преобразувания,
които го преобразуват.
Допълнително са класифицирани отделните текстове по отношение на участието на
вариабилната установка В и фиксираната установка Ф на персонажите, които са описани в
текста, като са посочени вариантите им на взаимодействие: ВВ, ВФ и ФФ.

Заменяне
№

Установки

Анекдот

ВВ

Семейство при брачен терапевт.
Психологът:
– Кажете ми, какъв е проблемът? Какво ви тревожи?
Съпругът започва:
– Тя не ми дава...
Жена му го прекъсва гневно:

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA

ВФ

ФФ

ISSUE 35, JULY 2017
MAJOR TRANSFORMATIONS TO THE OUTPUT VARIANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

GEORGI LAMBADJIEV 68-82

– Кой не ти дава, бе? Аз ли не ти давам? Перверзник такъв, нещастник
смотан! Що заблуждаваш хората, бе?
Мъжът успява да продължи изречението си:
– ....не ми дава да свърша...
Жена му пак го прекъсва:
– Аз ли не ти давам да свършиш? Болен мозък си ти, ето това си! Кажи кога
не съм ти давала да свършиш? Смотаняк...
– Жена ми не ми дава... да свършвам... изречението си докрай...
Мъжът е в банята, жената отвън се провиква:
– Мило, ще излизаш ли скоро, че мисля да ти разгледам мобилният телефон...
Мъжът се връща от работа и гледа, че жена му чете книга.
– Скуча ли без мен?
– Не скъпи, цял ден бях в компанията на Шекспир!
Мъжът погледнал дивана и казал:
– Хм, така като гледам, май е забравил да си вземе шапката...
Крадци влизат посред нощ в апартамент и почват да тършуват из хола. В
спалнята съпругът се събужда и отива да види какво става:
- Какви сте вие, бе? Какво правите тук?
- Крадци сме, търсим ценности.
- А 100 кила злато трябват ли ви?
- Разбира се, иска ли питане?
Мъжът отворил вратата на спалнята и викнал:
- Злато мое, теб търсят!

х

х

х

х

Група младежи се прибират от бал. Гледат на една пейка седнал стар човек с
бастун и решили да му се подиграват:
- Как си дядка? Става ли ти? Можеш ли още, а?
- Не мога вече момци… друг си потърсете да ви оправи.

х

Две богомолки правят с*кс и като свършили мъжката казала:
- Сега к'во, ще ме ядеш ли?
Другата отговаря:
- Това го правят само женските, бе, пич!

х

- Татко купи ми котенце…
- Не… то ще сере по ъглите.
- Тогава тигърче…
- Не! Тогава ние ще серем по ъглите!

х

Папагал гълта таблетка виагра, става агресивен и дори заглежда домашната
котка. Възрастният му собственик го пъха във фризера за да си охлади
страстите.
По-късно собственикът отваря фризера и вижда папагалът да се поти обилно.
Пита го:
- Как така си плувнал в пот?
Папагалът подритва замразената кокошка до него:
- Защо ми пробутваш девственици!?… Тия баджаци… нямат отваряне,
брате!…

х
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Само в България, когато някой като се похвали, че си е купил
9

х

нова кола, всички го питат от коя година е…

Изключване
Установки

№

Анекдот

1

На тези, които вярват че съм добра и мила - благодаря!
А тези, които ме познават, моля ви... не разстройвайте останалите!

2

Гунчо и Кина все не могат да се вземат! Като е пиян, тя не го иска… Като е
трезвен - той не я иска…

3

-Извинявай, че звъня така късно.
– А, не е късно, безсмислено е...

ВВ

ВФ

ФФ

х

х
х

През лятото компетентността на служителите бива два вида:
- О, не знам, от утре излизам в отпуск.
4

5

6

- О, не знам, до вчера бях в отпуск.
Мъж седи в ресторант. Вика сервитьора и го пита:
- Певицата изпълнява ли желания?
- Да, господине!
- Тогава ѝ кажете да млъкне…
Попитали радио "Ереван":
- Могат ли да се правят мозъчни операции на политици?
От радиото отговорили:
- Изключено! Никой хирург не се занимава с дърворезба!

х

х

х

Бизнесмен закъснява за ужасно важна бизнес среща, но не може да намери
място за паркиране. Отчаян, поглежда небето:

7

8

Господи, направи така, че да намеря място. Ще започна да си плащам данъците.
Ще плащам осигуровки на служителите. Даже ще си върна всички дългове...
В този момент трясва мълния и по чудодеен начин една кола изчезва и
освобождава място за паркиране. Мъжът поглежда пак към небето:
- А, зарежи, намерих място...
- Извинете, колко струва кремът против изгаряне?
- 85 лева...
- Бе, нека горя, бе, лято е...

х

х

- Мамо, вярно ли е, че Бог ни храни?
– По принцип да!
– А децата щъркелите ли ги носят?
– Разбира се!
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– А подаръците Дядо Коледа ли ги раздава?
– Да!
– Тогава ми кажи, защо държиш татко?

х

При доктора.
- Пиете ли?
- Не.
- Пушите ли?
- Не.
- По жени ходите ли?
- Не.
- А варени картофи обичате ли?
- Да.
- НИКАКВИ ВАРЕНИ КАРТОФИ!

х

Оня ден в антиквариата попаднах на стара книга с рецепти за изгонване на
дявола. Набавих си жаби, животински очи, клюнове, нокти, сушени корени и
още някои необходими неща. Вкъщи ги смесих хубаво, направих отвара, с която
се намазах и напръсках стените. Вследствие на моите действия жена ми вдигна
страхотен скандал, разфуча се, събра си багажа и се изнесе. Искам да кажа, тия
стари рецепти наистина действат...

х

Английски хомосексуалисти отказват да пият българска ракия, защото от нея им
се приисквали жени.

х

Промъкналият се на територията на болницата, раздразнен бултериер, успя да
излекува набързо двама сецнати в кръста, трима със запек и един с ниско
кръвно налягане…

х

Ако не псувате, докато шофирате, значи определено не следите внимателно
пътната обстановка.
Из страховете на мъжа:
Когато жена ми дойде, прегърне ме, целува ме и нежно ми прошепва:
– Мило, обичам те!
Става ми едно такова страшно и се чудя какво ще да е – Колата? Изневерила ми
е? Кредит? Тъщата идва?…
Танцувай, все едно никой не те вижда. Пей, все едно никой не те чува. Работи,
все едно никой не ти плаща.

х

х
х

Майката казва на Иванчо:
- Посвири малко на пианото, сине, и ще ти купя сладолед!
- Тате каза, че ще ми купи два сладоледа ако не свиря.

х

18

Парите идват, виждат колко акъл имаш... и ако нямаш, си тръгват.

х

19

Българинът може да реши всеки проблем, ако не си задава въпроса:
- От к'ъв зор?

17

х
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- Как ще разберете, че вече сте много стар?
- Когато отидете да си купите презерватив и аптекарката ви попита дали да го
опакова като подарък.
Чувайки моите желания, златната рибка се направи на умряла.
- Свободна ли си в понеделник в 17.00 часа?
- Да!
- За съжаление, аз пък съм зает.

х

х

х

Присъединяване

№

1

2

Установки

Анекдот

ВВ

Футболен мач между мравки и термити. 10 минути преди края на мача мравките
губят с 0:50. Тогава треньорът им прави смяна и на терена излиза стоножката.
Само за 10 минути вкарва 55 гола и мравките бият с 55:50.
След мача журналист пита треньора на мравките:
- А защо пуснахте този мощен играч на терена чак в 80-тата минута?
- Много просто. - дотогава си слагаше маратонките.
Ако мъжът ти е отишъл при друга, значи нейният е отишъл при трета и... т.н.
Стой си спокойно и чакай. Все на някоя мъжът ѝ ще дойде при теб... няма къде
да ходи.

ВФ

х

х

Някой казал на Иванчо, че всички възрастни си имат някакви тайни и можеш
много лесно да ги изнудваш – само им казваш “аз знам всичко” и готово.
Прибира се Иванчо у тях и казва на майка си:
- Аз знам всичко!
- Ау! Ето ти 20 лева, само не казвай на баща си.
Иванчо доволен прибира парите и отива при баща си:
- Тате, аз знам всичко!
- Ето ти 50 лева, само не казвай на майка си!
Прибрал и от него парите. Решил да се пробва и с други хора.
Излязъл и видял съседа:
-Аз знам всичко!
Съседът се просълзил и казал:
- Ела тогава и прегърни истинския си баща, сине!

х

4

Идеалният европеец е хомосексуален веган на велосипед и с фотоволтаик на
челото.

х

5

Пух, какво е депресия?
- Депресия, Прасчо, е да си купиш обръч за въртене и той да ти е тамън!

3

ФФ

х
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6

По съветско време един руснак решил да се избудалка с КГБ. Звъннал от
уличен автомат:
- Ало, КГБ ли е?
- Да.
- Лошо работите, другари, лошо…
След един час пак решил да си направи майтап. Пак звъннал:
- Ало, КГБ ли е?
Отзад някакъв здравеняк го тупа по рамото:
- Да, КГБ e. Както можем, така работим…

7

Фокусник вика на сцената момченце от публиката:
- Кажи, момченце, че ме виждаш за първи път?
- Да, тате.

8
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Преди операцията доктор казва на болния:
- Разбира се, упойката е безплатна... Обаче след операцията събуждаме за пари!

х

х

х

Намаляване

№

1

2

3

4

Установки

Анекдот

ВВ

В леглото:
- Часът е 06:00. Затваряш очи за пет минути и часът е 07:45.
В офиса:
- Часът е 13:30. Затваряш очи за пет минути и часът е 13:31.

Попитали евреин:
- Имаш шест ябълки. Ако дадеш половината на брат си, колко ябълки ще ти
останат?
- Пет и половина.

ФФ

х

България обявява война на Китай.
Китайските военни обсъждат ситуацията:
- Колко са тия българи?
- Седем милиона…
- И в кой хотел са отседнали?
- Е ти... някакво чувство към мен изпитваш ли??
- Е, разбира се!
- И защо тогава не ми правиш предложение??
- И ся, заради едното чувство за хумор, да тръгна да се женя??

ВФ

х

х

х
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Трансформиране
Установки

№

Анекдот

1

Момичета - омъжвайте се! Никой мъж не трябва да остане ненаказан.

ВВ

ВФ

ФФ

х

Увеличаване
Установки

№

Анекдот

1

Арменец отишъл на почивка в Италия. Озовал се на пазара в град Прато, където
си харесал някаква дрънкулка:
- Колко?
- 1000 лири.
- 500!
- 800.
- 400!
- Вие откъде сте? - попитал продавачът.
- Аз съм от Армения!
- О-о-о! В знак на приятелство между нашите две страни, вземете я безплатно!
- Тогава нека да са две...

х

2

Влюбена двойка си наема стая в хотел. Рецепционистката със замечтана
усмивка и нескрито умиление попълва документите и бърза да ги настани:
- Ох, колко сте сладки. От кога сте женени?
- Aми, аз от 6 месеца, а тя от 5 години...

х

3

Как да направите впечатление на един мъж?
- Съблечете се и направете нещо за ядене.

4

Ден първи от отвличането:
- Похитителите предложиха пари, за да ме върнат. Мъжът ми поиска повече.
Ден втори от отвличането:
- Мъжът ми им дава повече от поисканото с условие да си ме задържат.
Ден трети от отвличането:
- Мъжът ми се притеснява, че въпреки парите, тези ще ме върнат. Бяга зад
граница.

ВВ

ВФ

ФФ

х

х

- Господине, защо искате да емигрирате от България?
- Вижте, преди години хомосексуализмът се наказваше със затвор, после само с
принудително лечение, после започнаха да го смятат за нормален, напоследък
започнаха рекламни гей паради. Искам да се махна преди да е станал
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5

задължителен!

х

6

Коя е най-неприятната комбинация на болести в живота?
- Склероза и разстройство. Тичаш, а не знаеш къде…

х

7

Жените ме отбягват, щото съм грозен. Докато научат, каква заплата получавам.
Тогава започват да ме отбягват, щото съм грозен и беден...

х

8

Ако една жена има под 50 рокли, 40 блузи, 30 чифта обувки, 20 сутиена и 10
чифта обеци, значи тя няма нищо за обличане...

х

9

Всяка жена иска да има нова рокля, но още повече иска да си влезе в старите...

х

10

Мамо, сладоледът по-полезен ли е от кренвиршите?
- Сине, вече и цигарите са по-полезни от кренвиршите!

х

Kола блъснала пешеходец на пешеходна пътека. Шофьорът се

11

навел над жертвата и казал:
- Имаш късмет, че съм лекар.
- Ти обаче не, аз съм адвокат!
Клиентът: - Колко време Ви трябва?

12

Майсторът: - За час ще го направя до края на седмицата

х

х

Аналогизиране

№

1

2

Установки

Анекдот

ВВ

Сяда един български турист в парижки ресторант, но не знае и дума френски.
Накрая решава да експериментира. Идва келнера и българинът поръчва: - Ла
супа!
Пристига келнера със супата и нашия човек решава да опита пак:
- Ла пиле с картофи!
Идва келнера с пилето. Накрая българина, доволен от резултата, моли за
сметката:
- Ла сметка!
След като келнера идва със сметката, нашият доволен си казва:
- Ее, абе аз много ги мога нещо тия езици, бе!
- Можеш, можеш, ма ако не бех от Дупница щеше гладен да седиш - отвърнал
келнерът…
Когато жена си купува чорапи пита за материята, страната производител, цената
и други… Мъжът по навик, просто ги помирисва…

ВФ

ФФ

х

х
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3

- Отче по време на пости, позволено ли е да... някоя жена?!
- Позволено е сине, но да не е тлъста!

4

За Деня на благодарността се пълни пуйка! За Никулден се пълни шаран! А за 8и декември се пълни студентка...

5

х

х

-Тате, какво значи мъж?
- Ами това е силен човек, който те обича, пази и се грижи за своето
семейство.
- Искам като порасна да стана мъж като мама!

х

- Здрасти, съседе! Как е бебето?
- Бебето е добре, ама ние двамата се смачкахме от недоспиване.
- Мими как е?
- Аз съм Мими! Гошо изглежда още по-зле...

х

7

Перничанин отишъл при врачка. Тя го погалила по корема и казала:
- Ще проходиш!
- Па да те таковам у врачката... Па я можем да ходим!
Излязъл той, поогледал се отпред и какво да види - голфа му го няма!

х

8

Майка ми винаги ми казва, че всеки човек си има своята хубава страна. Е,
предполагам, че аз съм кръг.

х

Не е лесно да си глупак в днешно време. Конкуренцията е жестока!

х

6

9

10

11

12

Стои мъжът пред огледалото, с вратовръзка, костюм, стои, гласи се. Часът е
23.20, жена му не издържа и го пита:
- А бе, Кольо, закъде си се спретнал такъв?
Мъжът с олимпийско спокойствие отговаря:
-За риба бе, Марче, не ме чакай, заключи след мен.
Жена му мълчаливо се прибрала в стаята и след 20 минути, тъкмо когато той
щял да тръгва, тя излиза перфектно облечена, с вечерен грим. Мъжът й
шашардисан я пита:
- А, ти накъде си се засилила посред нощ, и то в такъв вид?
- При мама, картофи ще садя...

х

Те скъсаха по религиозни причини. Тя вярвала, че той има пари, а той нямал...

Вървял си Мечо из гората и видял една гъба. Приближил се до нея и й казал:
- Гъбке, ще те набера.
А гъбата му отговорила:
- Недей, Мечо, затвори! Аз ще те набера!

х

х
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Инвертиране

№

1

2

3

4

5

6

7

Установки

Анекдот

ВВ

Разговор по мобилен телефон:
- Здравей, можеш ли да говориш?
- Да.
- Добре тогава, слушай...

х

х

х

Да не пия, да не пуша, по мъже да не ходя и по жени, да съм вегитарианка за да
умра здрава.

х

Жена праща SMS на съпруга си
"Ти си най-добрият мъж".
Той отговаря "Пиеш или сравняваш?"

х

Бабата разбра, че компота все пак е ферментирал, след като дядото хълцайки я
попита:
- Кукло, имаш ли някакви планове за довечера?

х

8

Лежи Червената шапчица до Вълка в леглото, пуши и му вика:
- Подлъга ме ти с тоя голям нос, с тия големи зъби и уши, Подлъгааа меее…

9

- Защо спорите с клиента? Нима не знаете, че клиентът винаги е прав?!
- Зная, но той твърди, че не е прав.

ФФ

х

Жена звъни на съпруга си:
- Оле мили, извинявай! Тази сутрин обърках хапчетата ти против разстройство с
успокоителни. Как си, кажи ми?
- Спокоен. Насран, но спокоен.
Група туристи в тайга, изведнъж пред тях изскача тигър, екскурзоводът ги
предупреждава:
– Спокойно, тигъра е сит!
– Той може да е сит, ама аз вече съм насран…
Попада един човек в затвора. Вкарват го в една килия с най-гадните
пандизчии.
Един от тях му казва:
- Мара ба. Трябва да те проверим дали пропускаш въздух…
- Как става това?
- Ами ще се надупиш, ще си сложиш оная работа в кофа с вода, а ние ще те
чукаме отзад. Ако излизат мехурчета във водата значи пропускаш…
Човекът помислил малко и отговорил:
- Не става. Предлагам друг вариант. Аз сядам в кофата, а вие духате на
инструмента…

ВФ

х

Като дете се страхувах от тъмнината.

х
х
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10

Сега като видя сметката за ток се страхувам от светлината...

11

Вчера търсех справедливост, а днес вече търся работа

GEORGI LAMBADJIEV 68-82

х

Разграничаване

№

1

2

3

Установки

Анекдот

ВВ

Има два основни начини да получиш своето място в живота:
- или да заемеш твърда позиция...
- или да застанеш в неудобна поза...

х

Мъжете ходят в магазина за определена вещ, а жените - за определена сума.

4

5

На младини за да правиш секс се криеш от родителите си, като пораснеш – от
децата си, а след това от жена си. Това ли е живота?

ФФ

х

Пиян мъж се прибира вкъщи сяда на масата и вика силно:
- Кой командва в тази къща?
Жена му излиза от стаята с точилка в ръка.
Мъжът:
- Ама жено, аз само питах.

Пушенето е вредно, а пиенето противно, но от друга страна, да умреш здрав е
тъжно!

ВФ

х

х

х

Включване
Установки

№

Анекдот

1

Проблемите в семейството започват, когато единият започне да се бърка в
любовните работи на другия...

ВВ

ВФ

ФФ

х

Пораждане
Установки

№

Анекдот

1

- Къде отива детството?
- Никъде не отива! Скрива се… И после, в старостта, като изскочиии…

ВВ

ВФ

ФФ

х
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2

Селският бик гони Нане из селото, а Вуте му вика:
- Нане, не бегай толкова бързо, оти ке се сдобиеш с инфаркт!
- А ти с теле ли искаш да се сдобия?

3

- Щастие - това е когато имаш до себе си човек по-интересен от Интернет...

4

В днешно време, само добре платената работа прави от маймуната човек.

5

GEORGI LAMBADJIEV 68-82

х

х

х

- Докторе, искам да живея вечно! Имате ли рецепта за това?
- Разбира се. Опитайте се да направите нещо велико за този свят.

х

Отстраняване
№

1

Установки

Анекдот

ВВ

Жена си вървяла по улицата, а насреща зъболекарят ѝ.
- Как сте, доволна ли сте от новата пломба? Усмихнете се широко с леко
отворено уста.
Погледнал ѝ в устата (нямало хора около тях).
- Добре, цветът на пломбата не се различава от този на зъбите.
Жената му благодарила и подминала. След малко си казала.
- "Вчера ходих на зъболекар и гинеколог. Дано сега и той не ме срещне"...

ВФ

ФФ

х

Адаптиране

№

Установки

Анекдот

ВВ

ВФ

ФФ

В коридора на ветеринарната лечебница си говорят две кучета - огромен Сан
Бернар и помиярът Рижо. Рижо се оплаква:

1

- Помиар съм, живея между блоковете, днес ухапах едно дете, щото ме
замеряше с камъни и сигурно сега ще ме приспят с инжекция!
- Мойта стопанка пък има навик да ходи гола вкъщи. Днес беше изпуснала
нещо под масата, навря се да го вземе и аз не издържах и ѝ скочих. Изчуках я
много здраво!
- Е, и теб ще те приспят с инжекция..
- Не, тя ме докара да ми изрежат малко ноктите на лапите, щото предните ѝ ги
бях качил на гърба..
Бригадирът идва при строителите и им казва:
- Момчета, утре ще идва комисия по строителството. Каквото и да се случи,

х
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2

3

4

GEORGI LAMBADJIEV 68-82

давайте си вид, че всичко се случва точно по план, навреме и нищо не е
неочаквано.
На следващия ден идва комисията и една стена пада със силен грохот.
Работник от строежа си поглежда часовника и казва:
- 10:35 часа - точно по график!
Малко момиченце, играейки си, се качва на капака на една кола, алармата се
разпищява, от петия етаж на блока се показва ядосана мъжка физиономия.
Момиченцето умоляващо:
– Тате, тате, може ли да си поиграя още един час?…

х

В съда:
- Да влезнат "Недосегаемите"!
Съдията:
- "Недосегаемите" ли?! Да си ходят направо!

5

Професоре, задайте ми още един допълнителен въпрос.
- Както желаете. Знаете ли, кога е поправителната сесия?

6

За да успява да пише по-реални оценки, професор от медицинският факултет
се е сдобил с прибор за различаване на фалшиви банкноти!

7

х

Пътува в самолета един пелтек. По едно време гледа - лявото крило на
самолета гори.
- Сега, ако започна да обяснявам, като запелтеча и всички ще ми се смеят. Я
да взема да го изпея! - помислил си мъжът и запял:
– Лявото крило гори...
А пътниците в хор продължили:
– Шааа-ла-ла-ла-ли...

8

Когато се разделяха на гарата и двамата плакаха. Той заминаваше в
командировка за 10 дни, а тя - на гости при майка си в Угърчин. Когато се
засякоха на плажа в Анталия на следващия ден, гледката беше не по-малко
трогателна.

9

- Xристос воскресе!
- Аз съм мюсюлманка!
- Оо извинявай тогава, Алах воскресе!

х

х

х

х

х

х
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Табл.1.
Разпределение на основни преобразувания от хомеостазната скáла, с които корелира главното
преобразувание в анекдоти, в които същността им е съсредоточена в изхода на описаната
ситуация, като взаимодействието между персонажите се осъществява чрез комбинации от
вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки
Основни преобразувания от
хомеостазна скáла

Брой и относителен дял % на анекдоти при взаимодействие
между установки на персонажи:
ВВ
ВФ
ФФ

Пораждане

1

Включване

1

Присъединяване

3

2

2

5

Сливане
Компенсиране
Разграничаване

5

Отстраняване

1

Изключване

6

14

2

11
42

27

4

Ликвидиране
Общо

Табл.2.
Разпределение на основни преобразувания от проясняващата скáла, с които корелира главното
преобразувание в анекдоти, в които същността им е съсредоточена в изхода на описаната
ситуация, като взаимодействието между персонажите се осъществява чрез комбинации от
вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки
Основни преобразувания от
проясняващата скáла

Брой и относителен дял % на анекдоти при взаимодействие
между установки на персонажи:
ВВ
ВФ
ФФ

Копиране
Аналогизиране

2

8

2

Адаптиране

5

3

1

Увеличаване

1

7

4

Уравновесяване
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Намаляване

3

Трансформиране

1

Заменяне

1

8

Инвертиране

4

7

17
58

34

Общо

1

7

ОСНОВНИ ИЗВОДИ
1. Ако противоречието е формирано в изхода на конкретен процес, то
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преход между вариабилна (В) и фиксирана (Ф) установки.

2. Ако противоречието е формирано в изхода на конкретен процес, то
взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно
чрез преобразувания, които принадлежат към проясняващата скáла.
3. Ако противоречието е формирано в изхода на конкретен процес и взаимодействието
на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно чрез преход между
вариабилните им установки, то това взаимодействие се реализира приоритетно
чрез преобразувание „изключване“ или „адаптиране“.
4. Ако противоречието е формирано в изхода на конкретен процес и взаимодействието
на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно чрез преход между
техните вариабилна и фиксирана установки, то това взаимодействие се реализира
приоритетно чрез преобразувание “изключване“.
5. Ако противоречието е формирано в изхода на конкретен процес и взаимодействието
на участващите в него персонажи се осъществява приоритетно чрез преход между
техните фиксирани установки, то това взаимодействие се реализира приоритетно
чрез преобразувание “увеличаване“.
6. От изводи 3 и 4 следва, че ако противоречието е формирано в в изхода на конкретен
процес, то взаимодействието на участващите в него персонажи се осъществява
приоритетно чрез преобразувания “изключване“.
7. Извод 6 внася уточнение на утвърдилата се представа, че преобразуванията
“аналогизиране“ и “инвертиране“ са доминиращи при всички възможни
взаимодействия.
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