Szabó Lajos írásaiból
Identitás
HASONLÓSÁG

különbözőség

egyenlőség

egybeesés

ismétlés

folytonosság megmaradáselvek

ellentét

ellentmondás

tautológia

konstansok

koefficiensek

független változók

tengelyek

lan mozgatók a nyelv értelmének védelme (Arisztotelész)
désben

csodálkozás
alkotás

táplálkozás

viszony és viszony

tenger

Ferenczi
magáévátevés

dása

mozdulat-

tapasztalat

akarat

alkotás

dimenzió-delta életfunkció

visszatérés

megtért bárány

visszavágyás az anyaölbe

valóság-óceán

semmi

óceánikus érzés
szeretet

szerelem

a pedagógia teljes perspektívájának három foka

esztétikai-matematikai-logikai-etikai axiomatika
hit/Weininger

központok

az értelem alapfunkciója műkö-

halandzsa-hazugság-tévedés-kizárás

rokonság

egybevágóság

én/te/szó
odaadás

jel értelmének, jel jel voltának megmaraa termelés megfelelő három fázisa

az

Vagyok aki Vagyok kinyilatkoztatás/nyelv

arány-funkció-forma párhuzamos az önmagára-vonatkozás vala-

mennyi formája a belőle következő ellentmondásokkal

…

mint tenmagadat

elébe men-

ni a szenvedésnek, az ellenségnek, a keskeny útnak …

a legnagyobb ellenállás útjának

struktúrtautológia és kontinuitásparadoxon mint a végigvitt ellentmondás-dialektika
leszármazottai
nyomozás

kép
rendőrség

szenvedés és szó
rizmus teológiája
ban

reflex

tudat

tudatalatti

exhumálás

igazságszolgáltatás

öröm

szenvedés és gondolkodás szövetsége

szenvedés és azonosítás

a célkitűzések állandóság és identitás-tartalma

atomizmus mint egyetemes életforma-dekadencia
hasonlítani-hasonulni-áthasonítani

megkülönböztetni mindent önmagától

személyazonosság

an sich

önmagá-

misztériumok és szkepszisek

különbözni-elkülönbözni-megkülönböztetnirang rang, mérték és alázat ami a különbségek különb-

ségeit lehetővé teszi és legmélyebb szerves egységbe fogja (Vermittlungsvehikel)
közgazdaságtan részvét

atombontás

atomok szabadesése és a newtoni

…

tér

idő

lét

távolhatás és közelhatás

maximális sebesség

sebesség gyorsulás mozgás

jelen örökjelen

zsenialitás

az ó-kori és modern atomelmélet ellentmondásai

gravitáció éter

cselekvés-helytállás-magatartás-...

az empi-

kauzalitás alap

ok-irány-cél-érték

az

Parmenidész mint előtörténet
fény és világosság és fehérség
változás-szenvedés-változtatás
feltétel

Jehova

újjászületés: gyermek/megtérés/reinkarnáció

kicsi-nagy-egész: arany-arányok
azonosítás
létrehozás

arany-arányok a generációk közti életben

létesítés

egyesítés

egészítés

prophylaxis

------

Comte

lelkesítés
---

átszellemítés

keletkezés

testetöltés

A est A
végtelen-igen-ige-érték-szó-név-jel-Iét-. ..
mus-utánzás

vény
lógia

gondolat-akarat-érzelem

szolgálat

kópia-naturaliz-

gondolat-akarat-várakozás gondolat-akarat-emlékezet

alkalmazás önmagára

íz-ek

kontroll

mechanizmus egész zárt

kísérlet

telítés

opció-k

érzékenység

lelkiismeret

implikáció

súrlódás-ragadás-megragadás-közelités … anyag-éter … törvény
Montesquieu

kutatás

modell
ítélet

örszocio-

trinitárius formák

a szellem felelőssége

ganizmusa és crescendója

tervek termelése

terv-mechanizmus-hasonlat-érték-telos

…

…

utazás a föld körül

Gesamtzusammenhang

áthatás

a célok or-

