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När livet går sin gilla gång och allting flyter på som vanligt blir varje individ den han eller hon redan är.
Kroppsliga och psykiska förändringar gör inget annat än befäster identitetens permanens. Men till följd av ett
allvarligt trauma, eller ibland utan någon särskild anledning alls, kan subjektets historia klyvas och bereda
väg för en ny persona som börjar leva tillsammans med den gamla personen – en oigenkännlig persona utan
tidigare motstycke vars presens inte kommer ur något förflutet och vars framtid inte bär på något som ska
komma; en existentiell improvisation, en form född ur tillfälligheten och av tillfälligheten. Ur det djupa sår
som öppnar sig i en biografi framträder en ny varelse för andra gången i världen.Vad är denna form? Ett

ansikte? En psykologisk profil? Finns det någon ontologi som kan redogöra för den, givet att ontologin alltid
har befattat sig med det väsensmässiga och därmed gjort sig blind för transformationens alea?

Ontologija gr. Kata turunan.

Ontologi

Jadi dapat disimpulkan bahwa Menurut bahasa ontologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu OnOntosada dan
Logosilmu. Arti kata dari ontologis. I Vad ska vi göra med vår hjärna? lyfter hon fram hjärnans plasticitet som
grunden för möjligheten att göra motstånd. Uniform titel. Olyckans ontologi. Webbplatsen använder sig av

kakor cookies för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Kita juga dapat melihat
bagaimana ontologi berperan membantu pengguna sistem dalam menemukan informasi secara lebih efektif.
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eller hon. Fri frakt inom Sverige för privatpersoner. Graham Harman født d.9. Læg i kurven. Vi fogar samman
små bitar av förståelse vi skapar ett liv. Olyckans ontologi.
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