Dex!Ars bene dicendi

Capcane lingvistice
Cuvinte… „magice”
Chiromanţie – procedeu prin care se poat
e ghici caracter ul sau destinul cuiva pe
baza
interpretării liniilor din palmă.
Cartomanţie – ghicitul în cărţi.
Geomanţie – arta de a prezice viitorul cu
ajutorul unor puncte trasate pe pământ
sau
prin ana liza unor grămăjoare de pământ.
Xilomanţie – ghicitul în lemn în scopul prez
icerii viitorului.
Oniromanţie – prezicere prin interpretare
a viselor.
Hipomanţie – practică a prezicerii la vech
ii celţi, care se făcea după nechezatul și
după
mișcările unor cai sacr i.
Iatromanţie – prezicere a bolilor de care
va suferi cineva, a evoluţiei, precum și a
tratamentului acestora.
Capnomanţie – arta de a ghici după fum
.
Piromanţie – ghicitul viitorului prin obse
rvarea focului sau a flăcărilor, utilizată
în
Grecia antică.
Aeromanţie – arta prezicerii viitorului prin
observarea atmosferei, a aerului, a cerului
sau
a fenomenelor atmosferice.
Aleuromanţie – metodă de divinaţie cu ajuto
rul făinii.
Astromanţie – ghicit după poziţia aștr ilor.
Dafnomanţie – ghicirea viitorului în urm
a interpretării sunetului scos de ramurile
unui
laur aruncate în foc.
Dendromanţie – ghicirea viitorului după
freamătul copacilor și foșnetul frunzelor.
Ornitomanţie – divinaţie după zbor ul sau
cântecul păsărilor.
Onomanţie – tehnică de a ghici potr ivit etim
ologiei și valorii simbolice a numelor.
Spodomanţie – metodă de divinaţie cu ajuto
rul cenușii rămase de la focurile de sacr ificiu
.
Cuvinte… „fobice”
Factorul
Denumirea fobiei
înălţimea
acrofobie 		
zborul, avionul
aerofobie		
spaţiile deschise
agorafobie		
fulgerele, tunetele
brontofobie		
câinele
chinofobie 		
ideile
ideofobie		
străinii
xenofobie		
animalele
zoofobie		
femeile frumoase
venusofobie		
moartea
tanatofobie		
școala
școlinofobie		
murdăria
rupofobie		
focul
pirofobie		
întunericul, noaptea
nictofobie		
boala
nozofobie		
amintirile
ie		
mnemofob
îmbătrânirea
geriofobie		
sângele
hematofobie		
pădurile
hilofobie 		
insectele
entomofobie 		
sunetele, zgomotele
fonofobie		
fantomele
fasmofobie		
fobia
fobofobie		
Sursă: DEX

Apoteoza morții, Va

silii Veresceaghin

Rubrică îngrijită de Victoria Colesnic

Clipa

n r. 1 • 2 0 11

45

