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Продължение от миналия брой:

Психономия
Познание

Познание е процесът на наблюдение 
и изследване (осъзнаване) на 
намиращата се в сетивата на 
индивида информация. За да 

направим добро разграничение между 
познание и знание, ще кажем, че знанието 
се отнася към информация, която е била и 
може отново да бъде в сетивата на индивида. 
Освен това наличието или притежанието на 
знание не изисква активност на съзнанието. 
Обратно, тъй като постигането на познание 
е следствие от активното функциониране на 
съзнанието на индивида, то става достъпно 
едва след обединяването на разума и емоциите 
на индивида. Тъкмо това е причината, поради 
която познанието, за разлика от знанието, 
може да променя психичната структура на 
индивида. Когато се каже, че познанието на 
един индивид се увеличава, това означава, че 
не възможността за наличие на информация 
в сетивата му е променена, а че психичните 
процеси (познавателни, емоционални и 
волеви), свързани с намиращата се там 
информация са променени в резултат на 
активното функциониране на съзнанието му.
Когато съзнанието на един индивид е активно 
ориентирано към ресурсите на външната 
реалност, той получава възможност да се 
настрои по максимално ефективен начин към 
материалната страна на живота. Този процес се 
нарича спомняне. Той дава шанс на индивида 
да оживи съдържащите се в паметта символи 
за външната реалност и да възстанови знанието 
си за тях, което да използва.
Когато съзнанието на индивида е 
ориентирано към самия него, той може се 
настрои по максимално ефективен начин 
към тенденциите у себе си. Този процес се 

нарича себеразпознаваемост. Той дава шанс 
на отделния индивид да отгледа у себе си 
определени черти, които да му позволят 
по-добро взаимодействие със Света и да 
се откаже от отглеждането на други, които 
не предлагат такава опция. Най-висшата 
степен на себеразпознавемост е постигната в 
състоянието, което се нарича щастие. В него 
навиците, чертите и поведението на индивида 
напълно отговарят на собствените му ценности.
Познанието е обусловено от:
1. Памет – това е понятие, което 
обозначава както процесът на отразяване, 
така и самото отражение на действителността, 
не само външната, но и вътрешната. Като 
активност на индивида това е способността 
му да запазва, съхранява и възстановява 
намиращата се в действителността 
информация. Като пасивност на индивида 
това  е съвкупността от различни запазени 
и съхранени информационни съдържания. 
Поради широко разпространеното разбиране 
за паметта като пасивност и свързаното с 
това приемане, че информацията в нея е 
предимно опосредствана, паметта се приема 
за състояща се основно от символи. Тези, за 
които се вярва, че са създадени от индивида, 
са продукт на следите оставени в сетивата му 
както от външни, така и от вътрешни за него 
дразнители.
a. Символ – заместващ елемент, богат 
на индивидуално значение, изразяващо 
по определен начин самата същност на 
потенциала, който представлява. Явява 
се свързващото звено между индивида и 
дразнителите, които вече не са непосредствено 
достъпни за него по сензомоторен път или 
са достъпни, но неразбираеми директно за 
съзнанието му. Функцията му е да пропусне – 
за различните индивиди под различна форма 
и в различна степен – до индивидуалното 
съзнание онези съдържания на средата, които 
по някакъв начин са оценени, от самото 
него, като имащи значение за него. Той е 
единственото, с което индивидът разполага, 
за да формулира за себе си, по достатъчно 
качествен начин, изключително сложната 
потенциалност на психичната действителност, 
в случаите, в които не е съумял или все още 
не съумява да я възприеме пряко. Символът се 
появява у индивида като образ, идея, представа 
и желание.
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i. Образ – относително конкретна 
картинна възстановка на отсъстващ обект. 
Образът не се поддава на наблюдение, както 
и обектът, който той замества. Много често 
той се оказва просто един неточен спомен за 
липсващия обект и тогава се нарича илюзия. 
Нерядко може да бъде и оригинално творение, 
което реално не съществува, а е създадено 
от въображението на основата на спомени за 
различни обекти, които реално съществуват.
ii. Представа – образ на даден обект, 
който възниква на базата на минали негови 
възприятия. Представата предполага вярно 
отражение на особеностите на съответния 
обект.
iii. Идея – абстрактна представа за 
отсъстващ обект, изградена на базата на 
неговото осмисляне. За разлика от образа 
може да бъде конкретизирана. Това става чрез 
понятието.
iv. Желание – символ на нещо, което 
липсва. Може да се осъзнае като влечение, 
възникващо от наличието на дадена 
незадоволена потребност. Ако тя е задоволена 
предварително, желание не възниква.
2. Себеразпознаваемост – това е 
способността на индивида да разграничи себе 
си както от общността, в която се намира, така 
и от психичните механизми и инструменти, 
с които избира (или с които е принуден) да 
функционира в нея. Когато е съумял да се 
разграничи, индивидът може да си спомни 
кой е и, ако изпита потребност, да премине по-
нататък като се приеме. След това трябва да се 
оцени, за да може да реши дали ще се променя 
или не. Процесът на себеразпознаване завършва 
с решението кое следва да бъде променено, по 
какъв начин, в каква посока, в каква степен и 
с каква скорост. Този дълъг процес позволява 
на индивида да култивира себе си или, казано 
с други думи, да се самоизгради, самообучи и 
самовъзпита.

Език
 
Езикът е неотменима част от същността 
на човешкото знание за формите на 
непроявеното. Благодарение на него контактът 
с непроявеността става по-достъпен. 
Представлява знакова система за обозначаване 
(заместване) на даден обект или явление 
били те принадлежащи към това непроявено, 

към неговите проявления или към техните 
трансформации.  Използването на езика за 
обозначаване на даден обект или явление се 
проявява чрез звукове (устна реч) или чрез 
графични изображения (писмена реч). Това 
са двете външни индивидуални прояви на 
употреба на езика. Вътрешната проява на 
употребата му е съпроводена от незабележими 
движения на гласните гънки и се счита за един 
от белезите на процеса на мислене.
И двата начина на употребата на езика ясно 
показват наличието на връзка между език и 
мислене, както и взаимното им повлияване. От 
една страна, процесът на мислене е обусловен 
от способността на индивида да създава 
символи, да им придава значение и да работи 
с тях. От друга страна, процесът на възприятие 
на езика в значителна степен е обусловен от 
ограниченията на индивида да разбира и да 
възпроизвежда значението на символите, които 
не съответстват на образа му за възможните 
организации на структурата на непроявеното. 
Така работата с езика, както във външен, така и 
във вътрешен план, се превръща в най-пряката 
демонстрация на способността на съзнанието 
на индивида да проектира собствения си 
начин на разбиране не само на същността на 
непроявеното и формите му, а така също и на 
човешкото знание за тях. Различието на тези 
проекции при различните индивиди отразява 
различната значимост, която знанието за 
същността на непроявеното и формите му, от 
една страна, и връзките между тях  и индивида, 
от друга, имат за всеки конкретен индивид.
От гледна точка на психономията, качеството 
на разбиране на езика се проявява в речта 
на индивида и отразява степента, в която 
психичните феномени получават достъп 
до съзнанието му. Появата на прецизност и 
детайлност при превръщането на езика в слово 
по време на устна или писмена речева активност 
е признак за качествеността  на мисленето 
на индивида и отразява както степента на 
познанието му за Света, така и степента на 
собственото му ниво на себеразпознатост. 
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Последната част очаквайте в следващия брой!

Психология


