Névmágia
(Nomes est omen )
Név, megnevezés, név alkalmazás
teremtés és elnevezés összetartozása
(1Mz 1:5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának;
1Mz2:20 - És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden
mezei vadnak)
Unicitás és egzisztencia értelmezése a megnevezésnél
Arthur C. Clarke: Isten kilencmilliárd neve
http://napfenyize.freeblog.hu/Files/isten_kilencmilliard_neve.html
Isten nevei a Bibliában
http://isten-neve.hupont.hu/
http://isten-neve.hupont.hu/15/istennek-nevei-megnevezesei
http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Raj_TamasIstennevek_a_Bibliaban.pdf
kauzális el- és megnevezések
-*- leírás - a kovács
-*- azonosítás - a félfülű kovács
-*- csoportba tartozás - a kovács családjába tartozó
-*- hamis név - női név férfiaknak, hogy ne vigyék katonának (de Lucifer nem az, az
korábbi név)
-*- több név - több személyiség (Polinézia, Kína)
-*- brand / márka - manók tánca, hetet egy csapásra
(http://www.youtube.com/watch?v=cpc4alH-F0Q , Magyar népmese,Grimm fivérek)
Parabolikus neves történetek
• néma és süket szellem , Mk.9:14-29
• Szezám tárulj - Aladdin és a bűvös lámpa (Az ezeregy éjszaka meséi)
http://mek.niif.hu/03200/03210/html/02.htm#30
• Jókai: A kőszívű ember fiai (http://mek.oszk.hu/00600/00695/html/index.htm) Ödön Jenő // Eugen - Edmund
• A manó rejtett neve - Grimm (Rapunzel, Raponc, Galambbegy)
• nem ér a nevem - gyerekjáték
• A hálózat csapdájában (The net) 1995, Sandra Bullock
• "Hány neved van? Amennyi csak kell a szabadsághoz..." (A vándorló palota,
Miyazaki)
• „Te vagy MEGMENTŐM, aki nevemen hívtál!”
• Poliszémia (többértelműség) a gyakorlatban
A Baljós Írás a Falon jól látható ugyan,
Ő nem tart tőle; tudja: egy-egy szó sokfélét jelent;
madár se dalol kétszer ugyanúgy, pontosan
s ami biztos lent, még nem biztos, hogy biztos odafent.
(http://napfenyize.freeblog.hu/archives/2006/05/ )
• Nyelvi bizonytalanság és a tudáshiány megjelenése
„Tükör által homályosan”
Biblia 1Kor 13:12-13

"Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak
töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a
szeretet." (1Kor 13:12-13)
Bergman
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCk%C3%B6r_%C3%A1ltal_hom%C3%A1lyosan
Névazonosítás - történés elhívása
• .Varázsige
• .IMA

