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Útravaló

„Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak
buzgóságos könyörgése”.
Akik imádkozó emberekként vagy lelki gondozóként emberek felé
szolgálnak, sok mindennel szembetalálják magukat. Sok ember nagy
mélységekből kiáltva ragadhatja meg a kegyelmet, a Jézus által felkínált
mentőövet. A bűn hatalmas ereje miatt egyre több ember fertőződött meg és
kötöződött meg. Sokan megnyomorodott állapotban vannak, okkult bűnök, hamis
vallások, alkoholizmus, kábítószerezés, szexuális perverziók, szexuális
támadások miatt. Sajnos egyre több családban fordul elő az erőszak sokféle
formája. Ezek egyike a szexuális bántalmazás, erőszak, mely sokszor a
szenvedő egyén jövőjére is rávetíti árnyékát és későbbi problémák, forrásává
válik. Sok prostituált gyermekkorában áldozatul esett ilyen erőszaknak, s később
szinte alkalmatlanná vált a harmonikus házaséletre. A tudatalatti motiváció
sodorja bele egy olyan életvitel folytatásába, amelytől alapvetően undorodik és
szenved is tőle, de nem képes a változtatásra. Természetesen ez nem
vonatkozik az összes prostituáltra. Vannak, akiknek az életfelfogása, másoknak
az anyagi lehetőségek csábítása adja az alapot erre az életvitelre.
A tapasztalat azt mutatja, hogy sok bűnöző szülei is azok voltak, ugyanez
tapasztalható az alkoholistáknál is. Sok emberrel beszélgettem a többéves
börtönmissziós szolgálat alatt. (Sopron) Nagyon sok levelet is kaptam a bent
lévő emberektől. Az egyikük ezt írta: „Ha hamarább találkoztunk volna, és
hirdettétek volna nekünk ezt az utat (Jézus útja), akkor most nem lennék
idebent.” Sokan, a „sötétségben” nőttek fel és a sötétség cselekedeteiből
táplálkozik az életük. Csak kevesen tudnak „kitörni” ebből a körből és annyira
megutálni a látott mintát, hogy ők egy más életvitelre rendezkedjenek be. Mások
okkult bűnökkel vannak megterhelve. A rendszerváltozás után, egy szellemi
vákuum keletkezett, az emberek egy része keresni kezdett és sokan ma is
keresnek „valamit”, ami természetfeletti, ami igaz, ami valóságos. Az ördög
kihasználja ezt a keresést és a valódi helyett, a pótlékok sorát vonultatja fel.
Divatosak lettek a misztikus dolgok, minden ontja magából az okkult praktikákat,
a filmek, tanfolyamok, könyvek (Harry Potter, Gyűrűk Ura stb.) folyóiratok. Az
emberek nagy része belesétál a csapdákba, és nem találja meg, amit keresett.
Amikor az Úr kegyelme megragadja az ilyen múltból jövő embereket, és a
gyülekezetben találjuk őket, akkor szolgálnunk kell feléjük az Úr hatalmával,
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elősegítve a teljes szabadulást. A hamis vallások is ezt az „űrt” akarják betölteni,
és sok embert megtévesztenek. A fiatalok nagy része, (majdnem a fele) 16 éves
kora előtt már kipróbált valamilyen drogot, s sokan halnak meg évente kábítószer
túladagolásban. Az itt felsorolt területeknek vannak speciális gyógyító helyei és
munkatársai, de minden hozzánk fordulót nem küldhetünk el az ilyen
intézményekbe, mert nincs annyi hely és talán nem is szükséges oda menniük.
Az ilyen embereknek világosságra van szükségük, Jézusra a világ világosságára!
Mi, keresztyénekként és szolgálóként tudjuk, hogy nincs reménytelen eset. Jézus
Krisztus azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa. Ebben a feladatban bennünket
is akar használni az Úr. Akarja, hogy a Tőle kapott erővel, bátorsággal,
türelemmel, bölcsességgel, szeretettel és határozottsággal szolgáljunk a
rászorulók felé. Akiknek elhívásuk van, és már el is kezdték szolgálatukat, melyet
folytatni is akarnak, azoknak növekedésre, fejlődésre és képzésre van
szükségük. Elengedhetetlen bizonyos fokú ismeretek megszerzése is a hatékony
munkavégzéshez.
A lelki gondozás optimális esetben imádsággal fejeződik be, s van olyan
eset is, amikor egy „egyszerűnek” tűnő imakérés nyomán egy komoly lelki
gondozás veszi kezdetét. A két szolgálati területet, azaz a lelki gondozást és az
imaszolgálatot nem szabad élesen különválasztani, mert sok területen van
átfedés. A szolgáló testvéreknek gyakran kell nagyon kényes helyzetekről is
nyíltan beszélniük szolgálatuk során. Nagyon fontos, hogy tabuk nélkül tudjunk
„nehéz” témákról kultúráltan beszélni, illetve rávezetni azt, aki felé szolgálunk. A
közönséges megnyilatkozás méltatlan az Úr szolgáihoz és ahhoz a helyzethez is
melyben a gyógyulást, szabadulást kell munkálnunk. Hála az Úrnak van sok
kedves, buzgó imádkozó és lelki gondozó testvér, testvérnő, aki ugyan nem
rendelkezik semmilyen teológiai vagy egyéb tudományos ismeretekkel, de ennek
ellenére az Úr tudja őket használni, és szolgálatukra nagy szükség van, a
gyülekezetekben. Szeretnék biztatni mindenkit, hogy a rendelkezésére álló
könyvekből képezze magát és szerezzen ismereteket. Az ilyen irányultságú
könyvekben bizonyára találkoznak olyan kifejezésekkel, meghatározásokkal,
amelyek eddig ismeretlenek voltak előttük. Az ő számukra nyújt segítséget ez a
kis összeállítás, ami segítő felsorolás a leggyakrabban használt kifejezésekről és
azok egyszerű, érthető jelentéséről, a teljesség igénye nélkül az alábbi
területeken.
Pszichológiai
alapfogalmak,
szexualitással
kapcsolatos
alapfogalmak, okkult területek alapfogalmai, vallással kapcsolatos fogalmak és
egyéb kifejezések. Kívánom, hogy hasznára legyen minden szolgáló testvérnek!
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Pszichológiai alapfogalmak

Attitűd
Deviáns
Diszciplinál
Egoizmus
Empátia
Erkölcs
Érzékelés
Érzelem (emóció)
Félelem
Fóbia
Gondolkodás
Hídmérleg ember
Hipochonder
Identitás
Illúzió
Infantilis
Intellektuális
Intellektus
Intuíció
Klausztrofóbia
Kompenzáció
Morál
Paranoia
Patikamérleg ember
Pneuma
Psziché
Pszichoszomatikus
Spirituális
Szimpátia
Szimpatikus
Szóma
Tabu
Unszimpatikus

viselkedési formák összessége
társadalmi normától eltérő, elhajló magatartási forma
fegyelmez
saját érdekeit előtérbe helyező erkölcsi magatartás
beleérzés, azonosulás gondolatban
a társadalmilag elfogadott viselkedési formák
összessége
külvilágból
ill.
magunkból
jövő
benyomások
érzékszervek által történő felfogása
kellemes, jó, szépnek elfogadott, szimpatikus,
együttérzés, hangulat
az embernél tudatos, valóságos fenyegetettség,
fenyegető valóságtól való rettegés, szorongás, pánik
beteges félelem, iszony, irtózás valamitől
fogalmak kialakítása, minősítő ítéletek, célkitűzés,
probléma meglátása, megoldása
erős idegzetű, erős lelkű
képzelt beteg
önazonosság tudat
érzéki csalódás, látszat, önámítás
gyerekes, felnőtt korban megnyilvánuló gyerekes
tulajdonságok
észbeli, értelmi, szellemi
értelem, ész, felfogó képesség
érzékelés, mögé látás, lényeg megérzése, megsejtése
de nem szisztematikus munkával
ideges félelem zárt helyen való tartózkodáskor, pl. lift
valamilyen „pótlékkal” való kiegyenlítés
erkölcsi szabály, erkölcstan
üldözési téboly, téveszme rendszer, annak beteges
túlhangsúlyozása
gyenge idegzetű
szellem, lehelet
lélek
lelki okok következtében beálló testi elváltozás, tünet
lelki, szellemi
együttérzés, rokonérzés
rokonszenves
test
érinthetetlen, titkos, amiről nem szabad beszélni
ellenszenves

„A halálfélelem rosszabb a halálnál” mondta Matthieu francia filozófus. Bizonyos
„félelem adagra” szükségünk van pl. a védekező
reflexek működéséhez vagy jelzésadásra, de ez nem
kóros
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A félelemmel kapcsolatos karakterek:
Szkizoid

Depresszív

Kényszeres

Hiszteroid

Alterofóbia

Agresszió

robbanás

hasadásra hajlamos személyiség, az énjét félti, belső
emigrációban él, nehezen barátkozik, várja a
szeretetet, megbecsülést, miközben ő nem tud adni
attól fél, hogy önálló életet kell élnie, nincs önálló énje,
mindig támasz kell neki csak így van biztonság érzete,
hajlamos az öngyilkosságra
a változástól fél, retteg, ezért erősen konzervatív, a
megszokások embere, értéktől függetlenül őrzője a
réginek
az állandóságtól és függőségtől fél, semmilyen
korlátozást nem tűr, azt személye elleni támadásnak
veszi, önfejű, álomvilágban él, zsarol, fenyeget,
hadakozik, elájul vagy „beteg” lesz, hogy akarata
teljesüljön
félénkség, a félelem szelídebb változata, ami
tulajdonság formájában jelentkezik. Nála a „nem
merem” idővel átalakul „nem kell -é”, „nem akarom -á”,
állandóan fal, álarc mögé bújik, védekezik
mások ellen irányuló, romboló szándékú támadás,
erőszakosság, akaratunk rákényszerítése valakire,
hatalmas belső erő, a stressz-hatásokra való válasz,
eredménye az irányától függ
feszülő erő, indulat kitörése
kifelé – a környezete szenved, ők az áldozatok,
zsarolja őket
befelé – saját szervezete gyenge pontját éri a
„támadás” pl. gyomorvérzés, infarktus
vegyes – bizonyos helyeken vagy helyzetben tud
„nyelni” de máshol vagy később robban

A robbanás elkerülhető az Úr által, a Vele mindent megosztó élő kapcsolatban.
Ez a helyes levezetési módja az indulatoknak, a
stressz-hatásoknak.
Komplexus

Kisebbrendűségi kompl.

Projekció

Kollektív projekció

lelki görcs, a tudatalattiban kialakuló „csomó”,
diszharmónia a személyiség belső rendjével, mely
által a lelki egyensúly felbillenhet, (berobban a
komplexusa)
a leggyakoribb komplexus, a legtöbben ettől
szenvednek, általában sorozatos megalázások
nyomán fejlődik ki, jellemzői: bizonytalan, döntéseit
megbánja, szorongó, sértődékeny
kivetítés, a psziché önvédelmi tevékenysége, amikor
úgy könnyít magán, hogy másra vetíti azt, ami benne
van, s amit ő sem helyesel
közös, együttes, tömeges kivetítés
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Pozitív projekció

Persona

Árnyékszemélyiség

annak a kivetítése vagy rávetítése valakire, amivé
válhat, meglátni benne, azt akivé, amivé lehet (pl.
tehetség)
szerepszemélyiség, a rávetített vagy elvárt szerepet
kezdi eljátszani, majd kórosan azonosul vele, hogy
megfeleljen az elvárásnak
az a bennünk lévő „valaki”, aki a meg nem élt, vagy
meg nem élhető vágyak megszemélyesítője (ó-ember)
időnként előtörhet, meghatározójává válhat valamilyen
cselekedetünknek,
lehet:
indulatos,
agresszív,
parázna
szemű,
kárörvendő, ünneprontó

Jézus bennünk való folyamatos növekedésével egyre kisebbé válik, míg már
megnyilatkozni sem tud
Anima
Animus
Álom

a férfi lélek női pólusa, rendszerint az anyát, mint nőt
keresi a férfi a nőben, a tudattalanban
a női lélek férfi pólusa, ami összetettebb és
bonyolultabb, több férfi tulajdonságból tevődik össze
a túlzott jelentőség adás éppoly hibás, mint a teljes
figyelmen kívül hagyás. Az álom eszköz lehet sok
dologban, még Isten kezében is, az álom „üzen” az
álmodónak.
Három fő vonás a sokféle összefoglalásra:
A múlt eseményei, emlékek
A jelen eseményei, amik foglalkoztatnak nappal
Vágyak, amelyek nem teljesülnek tartósan

Lehetnek gyötrő, démonikus álmok is, (amit a köznyelv lidércnyomásnak nevez)
melyek sátáni forrásból származnak, és komoly
problémákat okoznak. Ilyenkor ki kell deríteni a
belépési pontokat, pl. okkult irodalom, filmek, gyakorlat
Extravertált ember
Introvertált ember
Akarat

Magányosság

kifelé élő, pszichikus energiái a külvilág felé irányulnak
befelé élő típus, saját bensője rezdülései vezérlik
meghatározott célra irányított pszichikus energiaköteg,
a cél valaminek az elérése vagy megakadályozása
gyenge akarat – odaszánás hiánya
akaraterős – céltudatos
akaratos – nem enged akaratából (pedig olykor kell)
egyedüllét vagy annak érzése
választott magányosság – egy nagy cél érdekében
(pozitív) pl. tudós, kutatásra stb.
magának való – képtelen megosztani bármit, (kóros
személyiség) de nem annyira szenved miatta
bezárkózó típus - nem osztja meg dolgait, érzéseit,
panaszait, vagy nincs kinek elmondania
mindenkibe kapaszkodó - tolakodó, menekülő típus,
aki elől egy idő múlva mindenki menekülni fog.
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Szomorúság, ingerültség,
levertség
egy komplex érzés három összetevője, néha
keveredve jelennek meg, huzamosabb ideig való
megmaradása károkat okozhat, testileg és lelkileg
egyaránt.
Jellemzői: test-lélek kölcsönhatás, túlhajszoltság,
lustaság, aggodalmaskodás, irigység, kisebbrendűségi
érzés, elismerés jó szó hiánya, élethasadás,
túlérzékenység a kritikával szemben
Depresszió

krónikussá vált szomorúság, ingerültség, levertség,
szó szerint (alulnyomást) jelent
Néhány jellemzője: munkaiszony, elhanyagolt külső,
szétszórtság,
öngyilkossági
gondolatok,
fáradékonyság, önvád stb.

Neurózis

a depresszió nyomán fellépő valóságos fájdalmak,
melyek nem diagnosztizálhatók

Szenvedély

az ami, felülkerekedik az emberen, s uralja őt,
parancsol, követel, kényszeres a kapcsolat
Ilyenek lehetnek: italozás, dohányzás, sport,
szerencsejátékok,
szex,
drogok,
kábítószerek,
gyógyszerfüggőség, munka mánia, pénzgyűjtés, sok
evés stb.

Alkoholizmus

az alkohollal való olyan szoros kapcsolat, amely a
függővé válás miatt, anyagi, fizikai, szellemi
leépüléshez vezet.
Lelki okai: az alkohol oldja a lelki feszültséget, oldja a
gátlásokat,
menekülés
valami
elől,
családi
feszültségek, romló házasság, rossz szülői példa,
érzelmi kielégítetlenség, derékba tört pálya stb.
Szociológiai okai: nagy az alkohol kínálat, nemzeti
hagyományok, urbanizációs problémák (más helyre
költözés, beilleszkedés pl. egy új városba, országba)
életszínvonal csökkenés, munkanélküliség

Öngyilkosság

olyan depressziós állapotba kerülés, amikor valaki úgy
érzi már jobb „nem lenni”, az életcél teljes elvesztése.
Sokféle ok: rendezetlen dolgok, kilátástalanság,
magány, csődbejutás, pozíció elvesztése, elveszett
kapcsolatok, stb.
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Szexuális alapfogalmak

Abortusz

a terhesség megszakadása

Aszexualitás

a nemiség jegyeit, ingereit nélkülöző (nem igényli a szexet)

Biszexualitás

olyan nemi magatartás, ami mindkét nem felé irányul

Defloráció

a szüzesség elvesztése (szűzhártya átszakadása)

Donjuanizmus

a férfi szexuális mohósága, telhetetlensége, ami nem az egy
személy felé irányuló átlagosnál erősebb vágy, hanem a
partnerek sűrű váltogatása

Ejakuláció praecox korai magömlés, férfiak gyakori szexuális problémája
Ejakuláció

férfi orgazmusakor bekövetkező ondókilövellés

Erekció

a

férfi

nemi

szervének

izgalmi

állapotba

kerülése,

(merevedés)
Erogén zónák

szexuális ingerlésre alkalmas testfelületek, illetve az arra
érzékenyen reagálók

Erotika

érzékiség, a nemi ösztön lelki megnyilvánulása

Exhibicionizmus

önmutogatás,

magamutogatás,

a

férfi

nemi

szerve

mutogatásával okoz megütközést és ez az izgalom (pl.
menekülés) elégíti ki, a kifejezést más értelemben is
használják
Fétisizmus

a nemi ösztön nem személyre irányul, hanem annak
valamelyik ruhadarabjára s az azzal való onanizálás által
elégül ki

Frigiditás

a nő nemi hidegsége (nem együttműködő, nem élvezi az
aktust)

Heteroszexuális

különneműek szexuális kapcsolata (ilyen a házasság is)

Homoszexualitás

azonos neműek nemi kapcsolata

Impotencia

nemi tehetetlenség, képtelenség

In flagranti

tetten érés (a megcsalás pillanatában)

Klimax

változás kora nőknél (hormonális változások)

Leszbikusság

a nők homo szexualitása

Libidó

szerelmi vágy, nemi vágy
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Mazochizmus

a szadizmus ellentéte, azáltal jut gyönyörérzéshez, hogy a
szenvedést, megaláztatást eltűri (bilincs, póráz, elfenekelés)

Menopauza

a menstruáció elmaradása

Menstruáció

havi vérzés, nőknél a megérett de meg nem termékenyített
petesejt távozása vérzés kíséretében

Művi abortusz

tudatos orvosi beavatkozás által szakítják meg a terhességet

Nimfománia

a nők kielégíthetetlen nemi vágya, köznyelven fehérmájúság,
a teljes érzelmi elsivárosodás veszélye fennáll

Onánia

önkielégítés, maszturbáció, (a másik nemtől való tartós
elzárás, pl. börtön, illetve a serdülőkor időszaka)

Orgazmus

szexuális gyönyörérzés csúcspontja

Pénisz

a férfi nemi szerv (hímvessző) orvosi neve

Perverzitás

a normálistól eltérő szexuális igények s ezek rákényszerítése

Petting

szerelmi előjáték, szerelmi játék, amikor nem történt hüvelyi
behatolás

Pollúció

éjszakai magömlés, (valamilyen álom hatására, serdülőkorra
jellemző)

Promiszkuitás

a nemi partnerek válogatás nélküli cserélgetése

Prostitúció

üzletszerű kéjelgés, pénzért, anyagi előnyért folytat nemi
kapcsolatot

Spontán abortusz

köznyelven vetélés, amikor az anya szervezete képtelen
megtartani a terhességet s azt idő előtt megszülve elveszti

Szadizmus

olyan szexuális kielégülési forma, ami csak a partner
kínzása, gyötrése által jön létre (biztos a démonikus jelenlét)

Tanszvesztita

férfi ruhában járó férfiakra jellemző viselkedésű nő, illetve női
ruhában járó és nőiesen viselkedő férfi

Transzszexuális

saját nemének orvosi beavatkozás általi megváltoztatása,
férfiból nővé vagy nőből férfivá

Vagina

a női nemi szerv (hüvely) orvosi neve

Voajőrizmus

mások szerelmi aktusának kilesése által jut kielégüléshez
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Okkultizmus alapfogalmai
Asztrológia
Fehér mágia

csillagok állásából kikövetkeztetett jövő
babonás cselekedetek sora, melyet gyógyító, segítő
szándékkal végeztek
Fekete mágia
babonás cselekedetek sora, melyet ártó szándékkal
végeztek, (köznyelven rontás)
Fétis
természetfeletti erejűnek hitt, vallásos tiszteletben álló tárgy
Hipnózis
az öntudat és az önálló akarat részleges vagy teljes
hiányával járó állapot, amelyben az alvó személy az ezt
kiváltó személy akaratának van alávetve
Horoszkóp
személyre szóló javaslatok a csillagok állása alapján
Jóga
fizikai és szellemi erőfeszítéssel, (akaratösszpontosítással)
természetfeletti képességekre szert tenni, egyesülni az
istenséggel
Levitáció
a testek lebegtetése okkult erő által
Mágia
természeti jelenségek befolyásolására végzett babonás
cselekvés, varázslás
Médium
szuggerálható, hipnotizálható személy, az emberek és a
szellemvilág között közvetítő személy
Okkult elrejtett, láthatatlan, titokzatos, homályos, dolgok mögötti,
mellékúton járó, sötét praktika
Okkultizmus
okkult dolgokkal való foglalkozás, hit a természetfeletti
titokzatos erőkben és szellemekben
Parapszichológia az okkult jelenségekkel foglalkozó tudomány
Relaxáció
ellazulás által utat engedni a belső erőknek
Spiritizmus
az a hiedelem, hogy az élők a halottak lelkével a médiumon
keresztül érintkezésbe léphetnek
Szeánsz
spiritiszta összejövetel, a szellemek megidézése
Személyiségfejlesztő tréningek – az egészséges határon túli fejlesztés okkult
eszközök igénybevétele által, pl. a tudatalattiból előhozott
dolgok vagy a belső „isteni” tulajdonságú rész „előhozása”
Szuggesztió
sugalmazás sugallás, más személy tudatának vagy
magatartásának befolyásolása pszichikai ráhatással
Telekinézis
tárgyak, érintés nélküli mozgatása, felemelése
Telepátia
távoli események megérzése, személyek gondolatainak
ismerete és befolyásolása
Transz
önkívület, elragadtatás, okkult cselekményeket végző
személy önkívületi állapota, amelyben szellemekkel
érintkezik, jövőbe lát
Transzcendens
értelemmel fel nem fogható, a megismerés határain túli,
tapasztalat fölötti, érzék fölötti
Transzcendentális - meditáció, elmélyülés tűnődés, belső szemlélődés által az
érzékfölöttibe jutás
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Vallással kapcsolatos alapfogalmak

Advent

várakozás, előkészület, (karácsonyt megelőző négy hét)

Agape

szeretet vacsora (közösség)

Amulett

bűvös erejű, testen hordozott tárgy, ékszer (babonás hit)

Animizmus

lélek hit, szellem hit (primitív vallás)

Apokrif iratok

el nem ismert, nem hiteles vallási iratok, melyek nem kerültek
bele a Szentírásba

Aposztázia

hitehagyás, szakítás a kereszténységgel, elfordulás Istentől

Aszkézis

önsanyargatás, vezeklés, remete élet (középkorra jellemző)

Autentikus iratok

hiteles szövegek

Bérmálás

második szentség, serdülőkorban olajjal való megkenés a
püspök által

Dogma

tantétel, egy-egy hittétel, hittan, (közösségi hitelvek)

Ekklészia

vagy eklézsia, gyülekezet, egyház, kihívottak közössége

Ereklyék

tárgyi

emlékek,

legtöbbször

elhunyt

„szentek”

földi

maradványai, pl. szent jobb, tárgyak, a „Kereszt” darabjai
Fatalizmus

sors végzet, az, az elgondolás, hogy az ember sorsa egy tőle
független külső erőtől függ

Halotti kultusz

elhunyt ősök tisztelete, a tőlük kapható segítség reményében

Inkarnáció

megtestesülés, testi lét felvétele

Kabala

szerencsét hozó tárgy

Kánon

mérték, szabály, zsinór (ihletett iratok összessége)

Liturgia

az istentisztelet rendje

Mana hit

valamiben lévő személytelen erő vagy hatalom

Manifesztáció

kézzel

fogható

módon

való

megnyilvánulás,

(Isten

önmegmutatása)
Midtribuláció

a hívőknek a nagy nyomorúságból való elragadtatása

Mitológia

az istenségekről szóló hitregék összessége

Monoteizmus

egy Isten hit (a vallás legfejlettebb formája)

New Age

ejtsd! nyú édzs, új kor, új korszak (antikrisztusi törekvések)

Nihil

„a” semmi
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Nihilizmus

a lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát hirdető
elgondolás, minden elv és szabály tagadása

Nirvána

örök megsemmisülés (amikor már nem kell újra testet ölteni)

Ökuménia

keresztények egyesítése, önálló jellegük megtartása mellett

Parúzia

megjelenés, Krisztus visszajövetele

Politeizmus

sok Isten hit, pl. görög mitológia

Poszttribuláció

a hívőknek a nagy nyomorúság utáni elragadtatása

Predesztináció

eleve elrendelés

Pretribuláció

a hívőknek a nagy nyomorúság elől való elragadtatása

Reinkarnáció

újra megtestesülés (lélekvándorlás tana) emberré vagy állattá

Sámán

megszállott,

közösségi

pap,

„gyógyító”,

aki

önkívületi

állapotban kerül kapcsolatba a szellemekkel s rendkívüli
tudás birtokosa lesz, gyakran az őrülteket is sámánoknak
hitték és tisztelték
Sámánizmus

magyar ősvallás, jellemzői a mesék, mítoszok, ráolvasások,
táltos, totemisztikus elem a turulmadártól való származtatás
és annak tisztelete (lásd! Turul szobrok)

Szekularizáció

világiassá válás, hittől való elfordulás

Szinkretizmus

vallások keveredése általi egyesítés

Szkeptikus

hitetlenkedő, kételkedő

Totem

ősállat,

(ritkán

fa

vagy

más

tárgy)

melytől

a

törzs

származtatja magát, szoros kapcsolat, pl. totemállat megölési
tilalma

A vallás szó két latin kifejezésből származik. Az egyik a confessio, ami hitvallást
jelent, a másik a religio, ami megkötni, összekötni,
összekötve lenni-t jelent. A vallással foglalkozó tudomány a
világ

vallásait

öt

nagy

csoportba

osztja

be,

ezek:

Bráhmánizmus vagy Hinduizmus, Buddhizmus, Kínai
Unverzizmus, Iszlám, Kereszténység (Zsidó Vallás is ide)
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Egyéb kifejezések

Aktív
Aktuális
Analógia
Anarchia
Anonim
Dialógus
Etalon
Globális
Globalizáció
Heterogén
Homogén
Humánus
Ideál
Ideális
Idealizmus

cselekvő, tevékeny
időszerű, napirenden lévő
hasonlóság, hasonlatosság
szervezett hatalom nélküli állapot, zűrzavar, felfordulás
névtelen, ismeretlen nevű
párbeszéd
hivatalos, hiteles mérték
átfogó, teljes
az egész világ egységbe formálása (gazdasági, politikai)
másfajta, különböző
azonos, pl. közeg
emberi, emberies, emberséges
eszmény, mintakép, példa
eszményi, tökéletes, mintaszerű
olyan filozófiai irányzat, amely a szellemi dolgokat tekinti igazi
valóságnak
Ideológia
irányzatok, eszmék, nézetek rendszere, (politikai, vallási stb.)
Impulzus
hirtelen rövid hatás, ösztönzés
Kompetens
illetékes, döntéshozó személy
Kompromisszum kölcsönös engedményekkel járó együttműködés
Konfliktus
összeütközés, nézeteltérés
Kontroll
ellenőrzés
Konzultáció
tanácskozás, megbeszélés (képzési forma is lehet)
Kritérium
határozmány, mérték felvétele, feltétel
Látens
rejtett, lappangó, háttérben lévő
Liberális
szabadelvű
Matéria
anyag
Materializmus
anyagelvűség, az a világnézet, mely minden eredetét az
anyagra vezeti vissza
Média
kommunikáció, hírközlő szervek, módok, pl. sajtó, rádió, Tv.
Misztikus
rejtélyes, titokzatos
Paradox
ellentmondó, látszólagos ellentmondás
Persona non grata nem kívánatos személy
Ráció
ész, értelem
Racionális
ésszerű
Racionalizmus
olyan felfogás, amely az emberi ész feltétlen tekintélyét
hirdeti
Reális
valós, igaz, valóságos
Regula
szabály, rend, rendtartás, fegyelmezés
Testbeszéd
gesztusok, mozdulatok, testtartás
Toleráns
elnéző türelmes, elvisel
Totális
mindenre kiterjedő
Tradíció
hagyomány, hagyomány tisztelet
Verbális
szóbeli, pl. közlés
Virtuális
látszólagos, nem valódi
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