SZÓJEGYZÉK
Ability: a szcientológia egyik korai magazinja (jelentése: képesség).
ABLE: a szcientológia világi jellegű társadalomjobbító tevékenységeit irányító Sea Org szervezet.
admin (admin tech, adminisztratív technológia): a szcientológia szervezetek működését szabályozó
irányelvek összessége.
Akadémia: a szcientológia auditorokat képző és nagyobb tanfolyamokat oktató részleg a
szcientológia orgokban. A szcientológia auditorok képzése hat szintből áll: 0, I, II, III, IV, V.
Alapok: L. Ron Hubbard 18, szcientológiai témájú könyvének és az ehhez kapcsolódó 280 felvett
előadás összefoglaló elnevezése.
AO: Advanced Organization, azaz haladó szervezet, az OT-szintek szolgáltatására felhatalmazott Sea
Org szervezet.
AOLA: Los Angeles-i haladó szervezet, lásd AO.
Apollo: a szcientológia központja volt (egy hajó) a ’60-as évek közepe és a ’70-es évek eleje között.
ARK-törés: összeveszés.
ASHO: American Saint Hill Organization (Amerikai Saint Hill szervezet), az USA egyik nagy
szcientológia szolgáltatási központja, Los Angelesben található.
assziszt: baleset vagy betegség esetén alkalmazandó egyszerű szcientológia eljárás.
auditálás: a szcientológia terápiás módszere. Leginkább egy pszichológussal történő négyszemközti
beszélgetésre hasonlít, de rendkívül precíz és kötött a szóhasználata és formája. Többféle változata
létezik, a legtöbb változatban az auditor egy műszer, az E-méter segítségével is követi az auditált
személy reakcióit. Az auditálási ülésről minden esetben írásos feljegyzés készül.
auditor: auditálást szolgáltató személy.
bank: az engramok összessége, Hubbard szerint ez okozza az irracionális viselkedést.
bizonyossági tanfolyam: 1996-ban a szcientológia képzések felülvizsgálatakor David Miscavige, a
szcientológia mostani vezetője arra kötelezte az azt megelőzően képzett auditorokat, hogy végezzék
el a képzettségi szintjüknek megfelelő, újonnan kifejlesztett képzési drilleket. A bizonyossági
tanfolyamok tartalmazták ezeket.
biztonsági ellenőrzés: E-méterrel végzett szcientológia auditálás, amely konkrétan az illető bűneit és
mulasztásait deríti ki.
bulletin: lásd HCOB.
CCHR: (Citizens’ Commision on Human Rights, Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért) a
szcientológia pszichiátriai visszaéléseket feltáró szervezete.

Clear: egy szellemi állapot a szcientológiában. Az évek során változtak a kritériumai, a végső álláspont az,
hogy egy Clear teljesen racionális viselkedésre képes az önmagával kapcsolatos döntések terén.

CMO: belső ellenőrzéssel foglalkozó Sea Org szervezet a szcientológia hálózaton belül.
COB: Chairman of the Board rövidítése, David Miscavige-nek, a szcientológia jelenlegi első számú
vezetőjének hivatalos titulusa, általában így hivatkoznak rá a szcientológusok. A hivatalos magyar
fordítása: a vezetőtestület elnöke.
C/S: Case Supervisor, esetfelügyelő.
C/S 53: egy problémás esetekben végrehajtott auditálási lista.
cramming: korrigálás, korrepetálás. Bizonyos anyagok újratanulását és begyakorlását előíró utasítás,
illetve az ezzel foglalkozó részleg a szcientológia szervezetekben.
csillagfokozatú ellenőrzés: egy szigorú vizsgáztatási típus. Egyetlen apró hezitálás, vagy tévedés
esetén újra kell tanulni az anyagot.
dinamika: az élet egyik területe vagy hajtóereje.
Diplomás V-ös osztály: egy auditorképző tanfolyam.
drill: fegyelmezetten, precízen végzendő gyakorlat, gyakorlati feladat.
ED: Executive Directive, ügyvezetői rendelet.
ellenőrzőlap: a szcientológia tanfolyamok alapvető eleme, ez határozza meg a megtanulandó
anyagokat, azok sorrendjét és az elvégezendő gyakorlati feladatokat.
elnyomó (személy): 1. antiszociális, romboló személyiségű ember. 2. a szcientológiát ellenző
személy.
első dinamika: a hajtóerő, hogy valaki egyénként túléljen, boldoguljon. A szcientológiában a saját
céljainkra és hobbijainkra, illetve másokat nem érintő tevékenységeinkre vonatkozik.
Elsődleges Rundown: egy szcientológia tanfolyam, melynek keretében Hubbard tanulási anyagainak
valamennyi szavát egyesével tisztázni kell (ld. szótisztázás).
E-méter: egy bőrellenállásmérő készülék, melyet a szcientológia auditálás során segédeszközként
használnak.
engram: fizikai fájdalmat és öntudatlanságot tartalmazó emlék, amelyet öntudatlan állapotban
raktározott el az elme.
enthéta: rossz hír, általában a szcientológiát kritizáló újságcikkekre értik.
E/O: ld. etikatiszt
eset: valaki személyes lelki problémáinak összessége.
esetfelügyelő: az auditor munkáját felügyelő személy. Az auditálási ülésről készült írásos feljegyzések
áttekintése után meghatározza a következő ülés programját, és szükség esetén korrigálja az auditort.

Ő határozza meg azt is, hogy az auditálást kapó személynek milyen auditálásokat kell kapnia és
milyen sorrendben.
etikatiszt: belső fegyelmezési ügyekkel foglalkozó tisztviselő az orgokban.
FEBC: a szcientológia legmagasabb szintű adminisztatív tanfolyama, az OEC utáni képzési lépés a
vezetők számára.
Flag: a szcientológia központi szolgáltató szervezete a ’70-es évek közepe óta. A floridai
Clearwaterben található.
Flag Bureaux: az orgokat irányító és felügyelő Sea Org szervezet.
Flag utasítás: kiadványtípus, a Sea Orgra vonatkozó irányelveket tartalmazzák ezek.
flunk: bukás; azt jelenti, hogy az illető nem át egy csillagfokozatú ellenőrzésen.
F/N: floating needle, ld. lebegő tű.
Fokozatok, Kibővített Fokozatok: a Clear előtti Release állapotok.
Forrás: L. Ron Hubbard.
forráshű: L. Ron Hubbard írásainak megfelelő.
FSM: területi munkatárs (Field Staff Member), egyfajta külsős értékesítő, aki nem munkatársa a
szervezetnek, hanem jutalékért küld be embereket oda szolgáltatásra.
FSO: Flag Service Org, Flag Szolgáltató Szervezet. Ld. Flag.
GF 40X: egy, problémás esetekben végrehajtott auditálási lista.
HCO: a szcientológia szervezetek 1-es osztálya, amely személyzeti és fegyelmezési ügyekkel
foglalkozik.
HCOB: kiadványtípus, L. Ron Hubbard írta ezeket. A HCOB-k tartalmazzák az egyén szellemi
fejlődésére, és az auditálásra vonatkozó információkat és módszereket. A Hubbard Communications
Office Bulletin (Hubbardi Kommunikációs Iroda, bulletin) rövidítése. Dátum szerint vannak iktatva. Ha
egy nap több is kiadásra került, a dátum mellé odakerül az x. kiadvány megjelölés is. Az „R”, „RA”,
„RB” stb. megjelölések azt jelzik, hogy felül lett a későbbiekben vizsgálva az adott irányelv. A „R”
jelzésűek egyszer, az „RA” jelzésűek kétszer, és így tovább.
HCO biztonsági ellenőrzés: olyan biztonsági ellenőrzés, amelyre nem vonatkozik a gyónási titok, tehát az
ennek során bevallott bűnök nyilvánosak, és az illető felelősségre vonható ezekért.

HCO-gyóntatás: a HCO biztonsági ellenőrzés másik neve.
HCO PL: kiadványtípus, L. Ron Hubbard írta ezeket. A HCO PL-ek tartalmazzák a szervezetek
működését szabályozó irányelveket. A Hubbard Communications Office Policy Letter (Hubbardi
Kommunikációs Iroda, irányelvi levél) rövidítése. Dátum szerint vannak iktatva. Ha egy nap több is
kiadásra került, a dátum mellé odakerül az x. kiadvány megjelölés is. Az „R”, „RA”, „RB” stb.

megjelölések azt jelzik, hogy felül lett a későbbiekben vizsgálva az adott irányelv. A „R” jelzésűek
egyszer, az „RA” jelzésűek kétszer, és így tovább.
HCO ügyvezetői levél: kiadványtípus, L. Ron Hubbard írta ezeket aktuális hírek és fontos információk
közlésére.
HDC: már megszűnt tanfolyam, a Dianetika alapjait tanította.
HGC: Hubbard Guidance Center (Hubbard Tájékoztatási Központ), a szcientológia orgok azon részlege,
ahol az auditálást szolgáltatják.
Híd: a szcientológia összes képzési és auditálási szolgáltatásának sorrendiségét meghatározó táblázat.
Hubbard Standard Dianetika Tanfolyam: egy már megszűnt tanfolyam, az Új Korszak Dianetika
tanfolyam a mai megfelelője.
IAS: International Association of Scientologists, a Szcientológusok Nemzetközi Szervezete, a
szcientológia központi tagsági és adománygyűjtő szervezete.
IG Network Bulletin: kiadványtípus, David Miscavige kommunikációs vonala a szcientológusokhoz.
IHELP: a területi (nem munkatárs) auditorokat felügyelő Sea Org szervezet.
Impact: az IAS magazinja.
intenzív: 12,5 óra auditálás.
iránylevél: ld. HCO PL.
kalap: 1. munkakör, feladatkör. 2. munkaköri leírás.
kiértekelés: a szcientológia logikai rendszerének használatával, az outpontok és a szituáció
vizsgálatával megtalálni a Miértet.
kiszolgáló fakszimile: egy, a szcientológia részét képező jelenség.
koauditálás: egymás kölcsönös auditálása.
konfrontál: meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz valamivel.
Kongresszusok: az ’50-es évek közepétől a ’60-as évek közepéig tartott előadássorozatok.
konszideráció: vélemény, gondolat valamiről.
központi org: ld. org.
KSW: a Keeping Scientology Working rövidítése, jelentése a „szcientológia működésben tartása”. Egy,
a szcientológiában közismert HCO PL-re utal, melyben L. Ron Hubbard a szcientológia következetes és
betű szerinti alkalmazását hangsúlyozza és írja elő.
Kval: a szcientológia szervezetek 5-ös osztálya, amely minőségbiztosítási funkciókat ellátva a
szervezetet és annak termékeit korrigálja.

lebegő tű: szabadon mozog a tű az E-méter számlapján, azt jelenti, hogy sikeres volt az auditálás vagy
annak egy része.
LRH: L. Ron Hubbard.
LRH ED xxx INT: kiadványtípus, L. Ron Hubbard írta ezeket, a szervezeteknek kiadott közvetlen
utasításait tartalmazzák. Az L. Ron Hubbard Executive Directive rövidítése, az Int pedig azt jelzi, hogy
nemzetközi (International) hatályú.
MAA: Master-at-Arms. Az etikatiszt elnevezése a Sea Org szervezetben.
Miért: egy szituáció valódi kiváltó oka. Ld. még szituáció, outpont.
misszió: az orgoknál kisebb, kevesebb szolgáltatástípust nyújtó szcientológia szervezet.
mókuskodás: eltérés a standard techtől, a szcientológia megváltoztatása.
NED: New Era Dianetics, ld. Új Korszak Dianetika tanfolyam.
Nemlét: egy működési állapot, amely vagy egy kezdő, még nemigen termelő szervezetre, vagy egy
tétlenségbe zuhant szervezetre jellemző.
not-iselés: azt tettetni, hogy valami nem létezik; tudomást nem venni róla.
Objektívek: egy szcientológia auditálástípus, a Híd elején található lépés.
OEC: a szervezeti ügyvezetői tanfolyam (Organization Executive Course) rövidítése. Ez egy hét vastag,
ún. „zöld” kötetből álló összeállítás, mely tartalmazza a szcientológia szervezetek működését
szabályozó összes irányelvet.
org: szcientológia szolgáltató szervezet (az angol organization rövidítése).
OSA: a szcientológia egyház PR-ral és jogi ügyekkel foglalkozó szervezete.
OT, OT-szintek: a szellemi fejlődés Clear utáni szintjei a szcientológiában, melyek L. Ron Hubbard
szerint fokozatosan eljuttatnak a teljes szellemi szabadság állapotába. Az Operating Thetan (=működő
szellemi lény rövidítése).
OT-bizottság: a helyi org nem munkatársként dolgozó OT-iból álló bizottság, az org támogatása a
célja.
OT Drog Rundown: az 4. OT szint másik neve.
outness: rendellenesség.
outpont: a logikátlanság egy esete a szcientológia logikai rendszerében, egy szituációt jelez.
out-admin: az admin rossz vagy hiányzó alkalmazásának esete.
out-tech: a tech rossz vagy hiányzó alkalmazásának esete.
Önelemzés: L. Ron Hubbard könyve, mellyel otthon saját magunkat auditálhatjuk.

Önkéntes Lelkész program: társadalmi munkát vállaló és a szcientológiát népszerűsítő program a
szcientológia egyházon belül.
pc: a preclear rövidítése.
pc-dosszié: az auditálásokról készült feljegyzéseket tároló dosszié.
preclear: egy szcientológus, aki még nem érte el a Clear állapotot.
pre-OT: olyan Clear, aki már halad az OT-szinteken, de még nem lezárta le az OT VIII-at, a
legmagasabb elérhető szintet.
pszichó: a pszichiáterek és pszichológusok összefoglaló elnevezése.
PE: Personal Efficiency (Személyes hatékonyság). Egy egyszerű bevezető tanfolyam elnevezése a
szcientológiában.
PTS: Potential Trouble Source, potenciális bajforrás. Valaki, aki kapcsolatban áll vagy állt egy elnyomó
személlyel, ezért elveszíti vagy elveszítheti a szcientológiában elért nyereségeit.
rangidős C/S v. rangidős esetfelügyelő: egy org vezető esetfelügyelője, ő mondja ki a végső szót
technikai kérdésekben.
regisztrátor: értékesítő.
rud, rudimentek: a szcientológia auditálás előtt végzett rövid előkészítő eljárások. Céljük annak
elérése, hogy a preclear készen álljon az auditálásra.
rundown: egy adott terület kezelésére irányuló, több eljárásból álló szcientológia auditálási program.
Release: a Clear állapot felé vezető úton elért mérföldkő.
RTC: Religious Technology Center (magyarul: Vallási Technológiai Központ). A szcientológia központi
irányító szervezete, ennek vezetője a COB.
Saint Hill: Londonról délre található nagyobb szcientológia szolgáltató szervezet, a ’60-as években ez
volt az egyház nemzetközi központja.
Sea Org: a szcientológia egyház legelkötelezettebb tagjaiból álló vezetői réteg, amely bentlakásos
intézményként, katonai fegyelemmel, az egyház szerzetesrendjeként működik.
SHSBC: a Saint Hill Special Briefing Course rövidítése. Ld. a Tájékoztató tanfolyam címszó alatt.
SMI: a missziókat felügyelő Sea Org szervezet.
SP: suppressive person, ld. elnyomó személy
standard (tech): L. Ron Hubbard előírásainak 100%-ban megfelelő.
szekunder: lelki fájdalmat vagy veszteséget tartalmazó emlék.
szituáció: a lényegi eltérés az adott dolog ideális állapotához képest. ld. még outpont, Miért.
Szóló NOTs: az OT VII-es szint másik neve.

Szóló tanfolyam: olyan tanfolyamok, ahol az OT-szinteket auditálja saját magán valaki.
szótisztázás: eljutni egy szó teljes megértéséig elsősorban úgy, hogy valamennyi szótári
meghatározásával számos mondatot mondunk.
Super Power: egy haladó szcientológia eljárás.
TA: tónuskar, az E-méter egyik beállító eszköze. 2.0 és 3.0 közötti értéke számít jónak.
Tájékoztató tanfolyam: ld. VI-os osztály.
tech, technológia: L. Ron Hubbard módszereinek összessége, a szcientológia egésze, annak
precizitására utalva. Jelenti még a szcientológia azon részét is, amely az egyén szellemi
előrehaladását segíti elő (vö. auditálás).
Tech: a szcientológia szervezetek 4-es osztálya, ahol a képzést és az auditálást szolgáltatják. Itt
található az Akadémia és a HGC.
Tech kötetek: több, ún. „piros” kötetből álló összeállítás, mely tartalmazza a szcientológia összes
olyan írását, amely az egyén szellemi fejlődésére és az auditálásra vonatkozik.
Tényfeltáró bizottság: belső fegyelmezési testület a szcientológiában, ez szabhajta ki csak a
legsúlyosabb büntetéseket.
terminál: valaki, egy személy (aki kommunikációt képes küldeni és fogadni, innen az elnevezés).
The Auditor: a szcientológia egyik magazinja.
Tónusskála: a különféle hangulatok és érzelmi szintek skálája.
TR: a „training routine” rövidítése, L. Ron Hubbard által kifejlesztett kommunikációs gyakorlatokat
jelöl.
Új Korszak Dianetika tanfolyam: a Dianetika könyvben leírt auditálási módszer modernizált, E-méter
segítségével végzett változtatát oktató tanfolyam. L. Ron Hubbard szerint az Új Korszak Dianetika
auditálás hatására vagy Clear vagy „jó állapotú, boldog lény” lesz valakiből.
Út a Boldogsághoz: L. Ron Hubbard által írt, erkölcsi szabályokat tartalmazó, közérthetőnek szánt
könyv.
ügyvezető titkár: három osztály működését felügyelő vezető a 9 osztályból álló szcientológia
szervezetekben.
zárójelenség: egy szcientológia auditálás vagy tanfolyam lezárásának követelményei; egy
meghatározott szellemi állapot vagy egy bizonyos tudásszint.
2-es osztály: a szcientológusoknak történő reklámozással és értékesítéssel foglalkozó osztály egy
szcientológia szervezetben.
6-os osztály: a nem-szcientológusoknak történő reklámozással és értékesítéssel foglalkozó osztály
egy szcientológia szervezetben.

VI-os osztály: auditorképző tanfolyam, a leghosszabb tanfolyam a szcientológiában. Végig kell
időrenden tanulni L. Ron Hubbard összes felfedezését, és megtanulni az összes nem bizalmas
auditálási jártasságot.
VIII-as osztály: magasszintű auditorképzési tanfolyam, célja az addig tanultak keretbe foglalása és az
L. Ron Hubbard által előírtak minden körülmények közötti betartásának megtanítása.
XII-es osztály: a legmagasabb szintű auditorképzési tanfolyam a szcientológiában.

