Η θαυμάσια γραμμή της επικοινωνίας (μέσω) των εννοιών

Κώστας Βαλεοντής
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

Η πραγματικότητα

Μέσο
κωδίκευσης

Ο νους μου

Μέσο
μετάδοσης

Μέσο απόκωδίκευσης

Η πραγματικότητα

Ο νους σου

Ιανουάριος 2009

αντικείμενα

έννοιες

όροι,
ονόματα

λέξεις,
σύμβολα

σήματα
(κώδικας)

σήματα
(κώδικας)

σήματα
(κώδικας)

λέξεις,
σύμβολα

όροι,
ονόματα

έννοιες

αντικείμενα

Τα αντικείμενα είναι τα ατομικά στοιχεία της πραγματικότητας έξω από το νου μου
Τα αντικείμενα γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεών μου ή συλλαμβάνονται από το νου μου
Τα αντικείμενα εννοιοποιούνται στο νου μου με αφαίρεση των ιδιοτήτων τους ως χαρακτηριστικών
Οι έννοιες σχηματίζονται στο νου μου ως μοναδικοί συνδυασμοί χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν σε αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων
Έννοιες ξεκινούν από τον νου μου οποτεδήποτε χρειάζεται να επικοινωνήσω μαζί σου (με το νου σου)
Οι έννοιες κατασημαίνονται με κατασημάνσεις (όρους, ονόματα ή σύμβολα)
Οι όροι και τα ονοματα αποτελούνται από μία ή περισσότερες λέξεις
Οι λέξεις κωδικεύονται με φωνήματα που αρθρώνονται στο στόμα μου ως σήματα ή
Οι λέξεις κωδικεύονται με γράμματα που γράφονται με μολύβι από το χέρι μου ως σήματα ή
Οι λέξεις κωδικεύονται με γράμματα που δακτυλογραφούνται από τα άκρα των δακτύλων μου πάνω σε ένα πληκτρολόγιο ως σήματα ...
Τα σύμβολα κωδικεύονται με εικονογράμματα που γράφονται με μολύβι από το χέρι μου, ή παρουσιάζονται με άλλο μέσο, ως σήματα
Τα σήματα μεταδίδονται μέσω του αέρα (ηχητικά σήματα) ή
Τα σήματα μεταδίδονται μέσω σύρματος (ηλεκτρικά σήματα) ή
Τα σήματα μεταδίδονται μέσω ραδιοκυμάτων ή φωτεινών κυμάτων (ηλεκτρομαγνητικά σήματα)...
Τα σήματα λαμβάνονται από τα αυτιά σου και φτάνουν στο νου σου ή
Τα σήματα λαμβάνονται από τα μάτια σου και φτάνουν στο νου σου ή
Τα σήματα λαμβάνονται από άλλες αισθήσεις σου και φτάνουν στο νου σου...
Τα σήματα αποκωδικεύονται (από την οικεία αίσθηση) ως λέξεις ή σύμβολα
Οι λέξεις ομαδοποιούνται (από τον νου σου) σε όρους και ονόματα
Οι όροι, τα ονόματα και τα σύμβολα κατασημαίνουν έννοιες στο νου σου
Οι έννοιες στο νου σου αντιστοιχούν σε ορισμένα αντικείμενα
Τα αντικείμενα είναι στοιχεία της πραγματικότητας έξω από το νου σου
Αν οι έννοιες που δημιουργούνται στο νου σου αντιστοιχούν στα ίδια αντικείμενα ή σύνολα αντικειμένων με εκείνα που είχε αντιληφθεί ή συλλάβει ο δικός μου νους τότε η επικοινωνία μας είναι επιτυχής!

