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OMPORTAMENTO
EXUAL
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OMÍNIO SOBRE

O

MBIENTE

ATITUDE PARA COM
AS CRIANÇAS

Escala
de Tom

4.0

3.5

Excelente em
projectos,
execução. Tempo de
reacção rápido
(relativamente à
idade).

Praticamente à prova Entusiasmo,
de acidentes.
exultação.
Nenhuma doença
psicossomática.
Praticamente imune
às bactérias.

Bom em projectos, Muito resistente às
execução, desporto. infecções comuns.
Nenhumas
constipações.

Interesse forte.

Capaz de uma
Resistente à infecção
quantidade razoável e à doença. Poucas
de acção, desporto. doenças
psicossomáticas.

Interesse moderado.

ALOR REAL

PARA A

7N

U B B A R D

ÍVEL ÉTICO

8VT

RATAMENTO DA
ERDADE

9N

ÍVEL DE

CORAGEM

SOCIEDADE
COMPARADO COM O
VALOR APARENTE

2.5

Doente
ocasionalmente.
Susceptível às
doenças comuns.

Indiferença.

1.5

1.1

Capaz de acção
Doenças graves
destrutiva e de acção esporádicas.
construtiva menor.

Capaz de acção
destrutiva.

Capaz de execução
menor.

Doenças depositárias
(artrite). (Faixa de
1.0 a 2.0 é
permutável.)

Ressentimento
expresso.

Ira.

Doenças endócrinas Ressentimento não
e neurológicas.
expresso.

Medo.

0.5

Capaz de acção
relativamente
descontrolada.

Disfunção crónica de Pesar.
órgãos. (Propenso a
acidentes.)

Apatia.

0.1

Vivo como
organismo.

Cronicamente
doente. (Recusa
sustento.)

A mais profunda
apatia.

O PRAZER DE TEMPO
PRESENTE

GOSTAM DE SI

PERTENCES

COMP REENDIDO

Alta diferenciação.
Boa compreensão de
toda a comunicação
conforme modificada
pela educação do
Clear.

Impossível de
Ganha apoio por
meio de entusiasmo hipnotizar sem
criativo e vitalidade, drogas.
apoiado pela razão.

Acha que a existência Excelente.
está muito cheia de
prazer.

Amado por muitos.

Em excelente
condição.

Muito bom.

Bastante amado.

Em boa condição.

Bom.

Respeitado pela
maioria.

Razoavelmente bons. Geralmente.

Querido por alguns.

Apresentam alguma
negligência.

Raramente querido.

ÍVEL
IPNÓTICO

18 EC

APACIDADE DE

XPERIMENTAR

19O S

EU VALOR

COMO AMIGO

20OQ

UANTO OS
UTROS

21SE

23PS

24PS

Muito bem.

Excelente.

Excelente.
Longevidade
considerável.

4.0Escala
de Tom

Bem.

Muito bom.

Muito boa.

3.5

Bom.

Boa.

3.0

Por vezes
incompreendido.

Razoável.

Razoável.

2.5

Muito
negligenciados.

Frequentemente
incompreendido.

Fraco.

Fraca.

2.0

STADO DOS
EUS

22QV

UANTO

OCÊ É

UCESSO
OTENCIAL

OBREVIVÊNCIA
OTENCIAL

Aceita muito pouco,
Concentração
deficiente e inactiva. quer literalmente
quer não. Com
tendência para ser
literal no humor.

Indiferente ao apoio Pode ser um sujeito
dos outros.
hipnótico, mas
geralmente está
desperto.

Ocupa-se da
comunicação hostil
ou ameaçadora. Só
deixa passar uma
Dá ouvidos a ameaças. pequena quantidade
de theta.
Ridiculariza
abertamente a
conversa theta.
Perverte a comuFala somente de
nicação para entheta,
ódio, destruição e
independentemente
morte.
do teor original.
Interrompe a
Só dá ouvidos a
morte e destruição. comunicação theta.
Passa entheta e
Arruína as linhas
perverte-a.
theta.

Dúvida verbal.
Defesa da própria
realidade. Tentativa
de minar os outros.
Discorda.

Usa a
responsabilidade
para favorecer os
próprios fins.

Aceita comentários
Persistência na
de Tom 2.0
direcção da
literalmente.
destruição de
inimigos. Nenhuma
persistência
construtiva abaixo
deste ponto.

Atormenta e critica
directamente para
exigir o
cumprimento dos
seus desejos.

Pouco.
Nega um pouco, mas Ocasionalmente
experimenta algum
pode ser
prazer em momentos
hipnotizado.
extraordinários.

Destruição da
realidade oposta.
“Estás errado.”
Discorda da
realidade dos outros.

Assume a
responsabilidade
com a finalidade de
destruir.

Persistência
destrutiva começa
com força,
enfraquece
rapidamente.

Aceita comentários
alarmantes
literalmente. Sentido
de humor brutal.

Usa ameaças,
punição e mentiras
alarmantes para
dominar os outros.

Raramente
Nega comentários
veementemente, mas experimenta algum
prazer.
absorve-os.

Risco evidente.

A maioria detesta-o
abertamente.

Frequentemente
partidos. Em mau
estado.

Constantemente
incompreendido.

Geralmente um
fracasso.

Morte prematura.

1.5

Ocasionais
demonstrações
dissimuladas de
acção, fora disso, é
cobarde.

Aparentemente fala Transmite apenas a
theta, mas com más comunicação
maliciosa.
intenções.

Incapaz, caprichoso,
Dúvida da própria
irresponsável.
realidade.
Insegurança. Dúvida
da realidade oposta.

Anula os outros para Em transe leve e
levá-los a um nível permanente, mas
onde podem ser usa- ainda nega.
dos. Meios
dissimulados e malignos. Hipnotismo,
bisbilhotice. Procura
um controlo oculto.

Risco perigoso.

Geralmente
desprezado.

Péssimo. Em más
condições.

Não há verdadeira
compreensão.

Fracassa quase
sempre.

Curta.

1.1

Corta as linhas
de comunicação.
Recusa-se a transmitir
comunicação.

Falta de aceitação
de quaisquer
comentários.
Tendência para
aceitar tudo
literalmente é
evitada por
humor forçado.

A maior parte da
alegria é forçada.
Prazer real está fora
do seu alcance.

Ouve pouco;
principalmente
cabalas, bisbilhotice,
mentiras.

Vacilação em
qualquer curso.
Concentração muito
deficiente.
Inconstante.

Cobardia completa.

Fala muito pouco e
somente em tons
apáticos.

Presta pouca atenção
à comunicação. Não
transmite a
comunicação.

Vergonha, ansiedade, Nenhuma.
forte dúvida
da própria realidade.
É fácil forçá-lo a
aceitar a realidade
dos outros.

Persistência
esporádica na
direcção da
autodestruição.

Aceitação literal de
qualquer comentário
que corresponda
ao seu tom.

Enturbula os outros
para os controlar.
Clama por piedade.
Mente
descontroladamente
para conseguir
compaixão.

Nenhuma.

Risco muito grande. Ninguém gosta dele. Geralmente em
muito más
Apenas alguns têm
condições.
pena dele.

Totalmente
incompreendido.

Fracasso total.

Morrerá em breve.

0.5

Não transmite
comunicação. Não
está consciente da
comunicação.

Nenhuma.
Afastamento total
dos conflitos em
realidade. Nenhuma
realidade.

Nenhuma.

Aceitação
completamente
literal.

Quando “acordado”, Nenhuma.
Finge estar morto
para que os outros é equivalente a um
pensem que ele não é sujeito hipnotizado.
perigoso e se afastem.

Ignorado.

Nenhum esforço.
Fracasso absoluto.

Quase morto.

0.1

Nem coragem nem
cobardia.
Negligência do
perigo.

Repugnância pelo
sexo; repulsa.

Antagonista e
destrutivo para si
mesmo, os outros e o
ambiente. Deseja o
Importuna as
comando para
crianças. Nervosismo magoar.
em relação às
crianças.

Perigoso. Qualquer
valor aparente é
anulado pela
potencialidade de
fazer mal ao
próximo.

Abaixo deste ponto: Verdade distorcida
autoritário. Crónica e para se ajustar ao
antagonismo.
declaradamente
desonesto quando
surge a
oportunidade.

Investidas ilógicas e
reactivas ao perigo.

Violação. Sexo como Esmaga ou destrói os
outros ou o
punição.
ambiente. Se falhar
nisto, poderá
destruir-se a si
Tratamento brutal
próprio. Fascista.
das crianças.

Insincero. Grande
risco. Possível
assassino. Mesmo
quando as intenções
são declaradamente
boas, causará
destruição.

Abaixo deste ponto: Mentiras descaradas
e destrutivas.
criminoso. Imoral.
Activamente
desonesto.
Destrutivo de toda e
qualquer ética.

Bravura irracional,
usualmente
prejudicial para o
próprio.

Nenhum controlo da
razão ou das emoções,
mas controlo orgânico
aparente. Usa meios
ardilosos de controlar
Uso de crianças para outros, especialmente
propósitos sádicos. hipnotismo.
Comunista.

Risco activo.
Enturbula os outros.
Valor aparente
superado por
intenções malignas
ocultas.

Criminoso sexual.
Ética negativa.
Dissimuladamente
desonesto sem
motivo. Actividades
pseudo-éticas
encobrem perversão
de ética.

Impotência,
Mero controlo
ansiedade, possíveis funcional apenas de
esforços para
si próprio.
reproduzir-se.

Risco para a
sociedade. Possível
suicida.
Completamente
indiferente aos
outros.

Detalha factos sem
Inexistente. Não
pensante. Obedece a conceito da sua
realidade.
qualquer pessoa.

Recebe ideias e
opiniões se estas são
cuidadosamente
apresentadas.
Cancela qualquer
Conversa casual
comunicação de tom
e trivial.
mais alto ou mais
baixo. Desvaloriza as
urgências.
Escuta apenas
assuntos comuns.
Fala com ameaças.
Invalida outras
pessoas.

Ouve pouco,
principalmente
apatia ou pena.
Nenhuma reacção.

17 HN

Recusa-se a comparar Demasiado
duas realidades.
descuidado. Não é
Indiferença a
digno de confiança.
conflitos na
realidade. Demasiado
negligente para
concordar ou
discordar.

Insincero.
Trata a ética
insinceramente. Não Descuidado com os
factos.
é particularmente
honesto ou
desonesto.

Alto risco, precisa dos Nenhum.
cuidados e esforços
de outros, sem fazer
nenhuma
contribuição.

SUJEITO PARA LIDAR
COM OUTROS

ÉTODO

SADO PELO

Convida o apoio por
meio de raciocínio
prático e cortesias
sociais.

Capaz de acção
construtiva,
raramente em grande
quantidade. Pouco
valor. “Bem
adaptado.”

Nenhum domínio
sobre si próprio, os
outros ou o
ambiente. Suicida.

DE DECLARAÇÕES

ECEPÇÃO

Persistência mediana Boa diferenciação do
significado das
se os obstáculos
não forem grandes declarações.
demais.

Controla a função e
alguns poderes de
raciocínio. Não
deseja muita
propriedade.

Nenhum esforço
para procriar.

16 UM

ITERALIDADE

NA

Consciência da
Lida com a
validade possível de responsabilidade de
uma realidade
modo desleixado.
diferente. Acordo
conservador.

Demonstração
conservadora de
coragem quando o
risco é pequeno.

Ansiedade acerca das
crianças.

CURSO

15L R

Passa a comunicação.
Conservador.
Inclina-se para a
construção e a
criação moderadas.

Segue a ética em que Cauteloso ao afirmar
verdades. Mentiras
foi educado tão
sociais.
honestamente
quanto possível.
Moral.

Perversões
engenhosas e
maliciosas da
verdade. Encobre
mentiras
astuciosamente.

LIDAR COM
RESPONSABILIDADE

ERSISTÊNCIA

NUM DADO

Capaz de assumir e
de levar a cabo
responsabilidades.

Qualquer valor
aparente
corresponde ao valor
real. Valor mediano.

Promiscuidade,
perversão, sadismo,
práticas irregulares.

14P

APACIDADE

PARA

Capacidade para
compreender e
avaliar a realidade
dos outros e de
mudar de ponto de
vista. Disposto a
concordar.

Aborrecimento.

2.0

13C

Passa a comunicação
theta. Ressente-se de
e rebate linhas
entheta.

Controla as funções
corporais. Raciocina
bem. Emoção livre
ainda inibida.
Permite direitos aos
outros. Democrático.

Vaga tolerância
das crianças.

CORDO )

Falará de opiniões e
ideias
profundamente
enraizadas.
Aceitará opiniões e
ideias profundamente
enraizadas;
considera-as.
Expressão hesitante de
um número limitado
de ideias pessoais.

Coragem
demonstrada com
riscos razoáveis.

Desinteresse na
procriação.

EALIDADE

Grande persistência
Sentido de
criativa.
responsabilidade
inerente em todas as
dinâmicas.

Conceito elevado da Elevado nível de
coragem.
verdade.

Contente.
Relativamente
inactivo, mas capaz
de acção.

12(AR

Procura pontos de
vista diferentes para
ampliar a sua própria
realidade. Muda a
realidade.

Presta atenção à ética Verdadeiro.
do grupo, mas
refina-a para níveis
mais altos conforme
a razão exige.

Interesse pelas
crianças.

RATAMENTO

PELO SUJEITO DA

Passa a comunicação
theta, contribui para
ela. Corta as linhas
entheta.

Bom valor para a
sociedade. Ajusta o
ambiente para
benefício próprio e
dos outros.

Interesse na
procriação.

11 T

U M A N A

Troca de opiniões e
ideias de uma
maneira forte, capaz,
rápida e completa.

Raciocina bem. Bom
controlo. Aceita o
direito de
propriedade.
Emoção livre.
Liberal.

Grande interesse
pelo sexo oposto.
Fidelidade.

ISCURSO :

AL A

H

V A L I A Ç Ã O

COMUNICAÇÃO
ESCRITA OU FALADA
QUANDO ACTUA
COMO PONTO DE
TRANSMISSÃO

Valor alto. Valor
Baseia a ética na
aparente será
razão. Nível ético
realizado. Criativo e muito alto.
construtivo.

Interesse intenso
pelas crianças.

10FD

A

D E

DISCURSO:
OUVE

Autodomínio
elevado. Agressivo
em relação ao
ambiente. Não gosta
de controlar as
pessoas. Alto poder
de raciocínio,
emoções voláteis.

Interesse sexual
elevado, mas
frequentemente
sublimado ao
pensamento criativo.

Amor pelas crianças.

3.0

6V

H

Nenhuma reacção.

Não fala.

Não ouve.

Boa persistência e
direcção para
objectivos
construtivos.

Boa compreensão de Ganha apoio por
Na maior parte do
Difícil de pôr em
meio de razão
declarações. Bom
transe a não ser que tempo acha a vida
criativa e vitalidade. ainda possua um
sentido de humor.
agradável.
engrama de transe.

Poderia ser
hipnotizado, mas
está atento quando
acordado.

Muito hipnótico.
Qualquer
comentário feito
poderá ser uma
“sugestão positiva”.

Experimenta prazer
durante parte do
tempo.

Razoável.
Experimenta
momentos de prazer.
Baixa intensidade.

Risco total.

Não considerado.

Sem consciência de
posse.

