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Utmärkt
urskillningsförmåga.
God förståelse av all
kommunikation,
modifierad av
utbildning hos den
som är Clear.

Vinner stöd genom
kreativ entusiasm
och vitalitet,
understödd av
förnuft.
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Upplever existensen Utmärkt.
som full av njutning.

Omtyckt av många.

I utmärkt skick.

Mycket bra.

Utmärkt.

Utmärkt. Avsevärd
livslängd.

Ton4,0 skala

Upplever livet som
njutbart för det
mesta.

Mycket bra.

Väl omtyckt.

I bra skick.

Bra.

Mycket bra.

Mycket bra.

3,5

Skulle kunna bli
Upplever njutning
hypnotiserad, men ibland.
alert i vaket tillstånd.

Bra.

Respekterad av de
flesta.

Ganska bra.

Vanligen förstådd.

Bra.

Bra.

3,0

FUNGERAR SOM
RELÄPUNKT

Tonskala

4,0

3,5

Utmärkt på projekt
och utförande.
Snabb reaktionstid
(i förhållande till
åldern).

Råkar nästan aldrig Upprymdhet.
ut för olyckor. Inga
psykosomatiska
åkommor. Nästan
immun mot
bakterier.
Iver

Bra på projekt,
Mycket
utförande och sport. motståndskraftig
mot vanliga
infektioner – inga
förkylningar.

Starkt intresse.

Starkt sexuellt
intresse, men ofta
sublimerat till
kreativt tänkande.
Intensivt intresse
för barn.
Högt intresse för
det motsatta könet.
Trofasthet.

Högt värde. Det
Grundar etiken på
värde som personen förnuft. Mycket
har utåt sett kommer hög etiknivå.
att förverkligas.
Kreativ och
konstruktiv.

Utmärkt begrepp
om sanningen.

Hög nivå av mod.

Kraftfullt, skickligt,
snabbt och rikt
utbyte av
övertygelser, idéer.

För thetakommunikation
vidare, bidrar
till den. Skär av
entheta-linjer.

Söker efter olika
synpunkter för
att vidga sin egen
verklighet. Ändrar
verklighet.

Gott förnuft. God
kontroll. Accepterar
ägande. Fri emotion.
Liberal.

Gott värde för
samhället. Anpassar
omgivningen till
gagn för sig själv och
andra.

Tar hänsyn till sin
grupps etik, men
förfinar den i
enlighet med vad
förnuftet kräver.

Sanningsenlig.

Visar mod vid
rimliga risker.

Beredd att tala om
djupgående
övertygelser och
idéer.
Beredd att acceptera
djupgående idéer,
övertygelser, tar dem i
beaktande.

För thetakommunikation
vidare. Blir förargad
över och slår tillbaka
mot entheta-linjer.

Vinner stöd genom Svår att försätta i
Förmåga att förstå Istånd att åta sig och God uthållighet och God förståelse av
yttranden. Gott sinne kreativt resonemang trance om ej
inriktning mot
och utvärdera andras utöva ansvar.
och vitalitet.
för humor.
konstruktiva mål.
verklighet och att
fortfarande i
ändra synpunkt.
besittning av ett
Villig att samtycka.
trance-engram.

Behärskar
kroppsfunktioner.
Gott förnuft. Fri
emotion ännu
hämmad. Låter
andra ha rättigheter.
Demokratisk.

Det yttre värdet är
också det verkliga
värdet. Ganska bra
värde.

Följer så ärligt som
möjligt den etik som
han/hon har skolats
i. Moralisk.

Försiktig när det
gäller att hävda
sanningar. Sociala
lögner.

Uttrycker trevande
Konservativt
uppvisande av mod ett begränsat antal
personliga idéer.
då risken är liten.

För kommunikation
vidare. Konservativ.
Tendens att vara
måttligt konstruktiv
och kreativ.

Handskas släpphänt
Medveten om att
en annan verklighet med ansvar.
kan vara giltig.
Konservativt
samtycke.

Ganska god
uthållighet om
hindren inte är för
stora.

Inbjuder till stöd
God urskillning
genom praktiskt
när det gäller
yttrandens innebörd. resonemang
och behagligt
umgängesmanér.

Behärskar
funktioner och äger
viss förmåga till
förnuftsresonemang.
Eftersträvar inte att
äga mycket.

Istånd till konstruktiv
handling, sällan i
någon omfattning
av betydelse. Ringa
värde. ”Välanpassad.”

Inte uppriktig när
det gäller etik.
Men varken särskilt
ärlig eller oärlig.

Upphäver all
kommunikation
av högre eller lägre
ton – förringar
angelägenheten
av saker och ting.

Vägrar att förena två Mycket vårdslös, ej
verkligheter. Likgiltig pålitlig.
för motsättningar i
verklighet. Alltför
likgiltig för att
samtycka eller att
inte samtycka.

Oföretagsam, dålig
koncentration.

Accepterar mycket
litet, vare sig
bokstavligt eller på
annat sätt. Benägen
att vara bokstavlig i
fråga om humor.

Kan vara ett ämne
för hypnos, men
alert för det mesta.

Upplever ibland
ögonblick av
njutning. Låg
intensitet.

Ganska bra.

Omtyckt av
några få.

Visar tecken på en
del vanskötsel.

Ibland missförstådd. Måttlig.

Måttlig.

2,5

Antagonistisk och
destruktiv gentemot
sig själv, andra och
omgivningen.
Önskar en ledande
position för att
kunna skada.

Farlig. Allt skenbart
värde upphävt av
möjligheten att
andra kan komma
till skada.

Kroniskt och
Sanningen
rättframt oärlig när förvrängd i syfte att
tillfälle bjuds.
passa antagonism.
På denna nivå och
nedanför: auktoritär,
kriminell.

Uttrycker tvivel i ord Använder ansvar för
att främja egna
– försvarar egen
verklighet. Försöker syften.
underminera andra.
Samtycker inte.

Uthållig med
avseende på att
förgöra fiender.
Ingen konstruktiv
uthållighet under
denna nivå.

Uppfattar yttranden Gnatar och kritiserar Bestrider en smula,
burdust, för att kräva men kan
på ton 2,0 bokhörsamhet av
stavligt.
hypnotiseras.
önskemål.

Upplever ibland
viss njutning vid
extraordinära
tillfällen.

Dåligt.

Sällan omtyckt.

Mycket vanskötta.

Ofta missförstådd.

Dålig.

Dålig.

2,0

Slår sönder eller
förgör andra eller
omgivningen. Kan
förgöra sig själv om
detta misslyckas.
Fascistisk.

Hycklande. Allvarlig Omoralisk. Aktivt
oärlig. Destruktiv
belastning. Möjlig
mot all slags etik.
mördare. Orsakar
förstörelse, även när
avsikterna öppet
förklaras vara goda.

Destruktiv
uthållighet, vilket
börjar kraftfullt men
försvagas snabbt.

Uppfattar alarmerande yttranden
bokstavligt. Brutalt
sinne för humor.

Använder hotelser, Bestrider kraftigt
bestraffning och
yttranden, men tar
alarmerande lögner dem åt sig.
för att dominera
andra.

Upplever sällan
någon njutning.

Definitiv belastning. Öppet ogillad av de
flesta.

Ofta trasiga. Dåligt
skick.

Ständigt
missförstådd.

Tidig bortgång.

Misslyckas vanligen.

1,5

Munterhet för det
mesta ansträngd.
Verklig njutning
utom räckhåll.

Farlig belastning.

Allmänt föraktad.

Dåligt. I dåligt skick. Ingen verklig
förståelse.

Kort.

Misslyckas nästan
alltid.

1,1

Mycket hypnotisk. Alla Ingen.
yttranden kan bli
en ”uttrycklig
suggestion”.

Mycket stor
belastning.

Inte omtyckt. Endast Vanligen i mycket
ömkad av en del.
dåligt skick.

Inte alls förstådd.

Snar bortgång.

Helt misslyckad.

0,5

Är likställd med ett
hypnotiserat objekt
när han är ”vaken”.

Fullständig
belastning.

Lämnas utan
avseende.

Ignorerad.

Nästan död.

Försöker inte alls.
Fullständigt
misslyckad.

0,1

Kärlek till barn.

3,0

Istånd till ganska
mycket handling,
tämligen duglig i
sport.

Motståndskraftig
mot infektion och
sjukdom. Få
psykosomatiska
åkommor.

Milt intresse.

Intresse för
fortplantning.

Intresse för barn.
Nöjd.

2,5

Relativt overksam
men istånd till
handling.

Sporadiskt sjuk.
Mottaglig för
vanliga åkommor.

Likgiltighet.

Ointresse för
fortplantning.

Litet tålamod med
barn.

Tar emot idéer och
övertygelser om de
framläggs försiktigt.
Ytlig, meningslös
Ej uppriktig. Vårdslös Varken mod eller
med fakta.
feghet. Nonchalerar konversation.
fara.
Lyssnar enbart till
alldagliga ting.

Uttråkning.

2,0

1,5

Istånd till
destruktiv och
smärre konstruktiv
handling.

Avsky inför sex –
stark motvilja.

Allvarliga sporadiska
sjukdomar.
Uttryckt
förtrytelse.

AvlagringssjukIstånd till
destruktiv handling. domar (artrit).
(Täcker området
1,0 till 2,0.)

Gnatande på,
nervositet
inför barn.
Våldtäkt, sex som
bestraffning.

Vrede.
Brutal behandling
av barn.

1,1

Istånd att utföra
smärre handlingar.

Endokrina och
neurologiska
sjukdomar.

Outtryckt
förtrytelse.

Rädsla.

0,5

Istånd till relativt
okontrollerad
handling.

Kroniska organsjuk- Sorg.
domar. (Olycksbenägen.)

Apati.

0,1

Vid liv som
organism.

Kroniskt sjuk.
(Vägrad näring.)

Djupaste apati.

Ingen

Reaktiva,
obetänksamma
utfall mot fara.

Sinnrik och
ondskefull
förvrängning av
sanningen. Döljer
lögner listigt.

Visar emellanåt prov Talar skenbart theta,
men med illvilja.
på bakslugt
Ljuger.
handlande; för
övrigt feg.
Lyssnar lite men
huvudsakligen till
intriger, skvaller.
Lögner.

Impotens, ängslan,
Allra minsta
eventuella
funktionskontroll
fortplantningsförsök. över sig själv,
enbart. Ingen
kontroll över förnuft
Ängslan i fråga om eller emotioner.
barn.

Fullständig feghet.
Obefintlig. Tänker Berättar fakta i
Belastning för
inte. Lyder vem som detalj, utan begrepp
samhället. Möjlig
helst.
om deras verklighet.
självmördare.
Fullständigt likgiltig
för andra.

Inget herravälde
över sig själv,
omgivningen eller
andra personer.
Självmord.

Ingen.
Höggradig
belastning. Behöver
andras omvårdnad
och omsorg, utan att
bidra.

Ägnar sig åt fientlig
eller hotfull
kommunikation.
Släpper endast
Lyssnar till hotelser. igenom en ringa
Öppet förlöjligande mängd theta.
av theta-kommunikation.
Talar endast om död Förvränger
och förstörelse. Hat. kommunikation till
entheta, oavsett dess
ursprungliga innehåll.
Lyssnar enbart till
thetadöd och förstörelse. Stoppar
kommunikation. För
Fördärvar thetaentheta vidare och
linjer.
förvränger den.

Oförnuftig
tapperhet, vanligtvis till skada för
personen själv.

Aktiv belastning.
Enturbulerar andra.
Ondskefulla, dolda
avsikter väger tyngre
än det skenbara yttre
värdet.

Sexbrottslingar.
Negativ etik.
Bedrägligt oärlig.
Förvränger ärlighet
utan anledning.

Talar i hotelser.
Invaliderar andra.

Uppenbara och
destruktiva lögner.

Ingen kontroll över
Promiskuitet,
perversion, sadism, förnuft elleremotioner,
avvikande beteende. men skenbar organisk
kontroll. Använder
lömska metoder för
Använder barn för att kontrollera andra,
i synnerhet hypnos.
sadistiska syften.
Kommunistisk.

Ingen strävan att
fortplanta sig.

Hög kreativ
Naturlig
ansvarskänsla på alla uthållighet.
dynamiker.

Utmärkt självbehärskning.
Energisk inställning
till omgivningen.
Ogillar att kontrollera
människor. Utmärkt
förnuft, ombytliga
emotioner.

Ingen reaktion.

Ingen reaktion.

Talar endast i
apatiska tonfall,
mycket lite.
Lyssnar lite,
huvudsakligen till
apati eller ömkan.
Talar inte.

Lyssnar inte.

Vidarebefordrar
endast illvillig
kommunikation.
Skär av
kommunikationslinjer.
För inte vidare komm.
Fäster mycket
litet avseende vid
kommunikationer.
För dem inte vidare.

Förstörelse av
motstridig
verklighet. ”Du har
fel.” Oenig med
andras verklighet.

Påtar sig ansvar för
att kunna förstöra.

Oduglig, nyckfull,
Tvivlar på egen
ansvarslös.
verklighet.
Osäkerhet. Tvivlar på
motstridig
verklighet.

Ingen.
Skam, ängslan –
starkt tvivel på egen
verklighet, låter sig
lätt påtvingas andras
verklighet.

Undandrar sig helt
För inte vidare
kommunikationer. motstridande
Omedveten om dem. verklighet – ingen
verklighet.

Ingen.

Likgiltig för stöd
från andra.

Nullifierar andra för
att få dem till en nivå
där de kan utnyttjas.
Bedrägliga och
ondskefulla
metoder. Hypnos,
skvaller. Eftersträvar
dold kontroll.
Uppfattar bokstavligt Enturbulerar andra
Sporadisk
uthållighet i riktning varje yttrande som för att kunna
mot självförstörelse. motsvarar detta läge kontrollera dem.
på Tonskalan.
Gråter i avsikt att få
ömkan. Ljuger
ohämmat för att
vinna medlidande.
Vacklande på varje
kurs. Mycket dålig
koncentration.
Flaxig.

Ingen.

Inga yttranden
alls accepteras.
Undviker tendensen
att uppfatta allting
bokstavligt
genom ansträngd
humor.

Uppfattar allting
bokstavligt.

Spelar död för att
andra skall anse
honom ofarlig
och ge sig av.

Omöjlig att
hypnotisera utan
droger och
samtycke.

I en permanent lätt
trance, men
bestrider.

Ingen.

Ej medveten om
ägande.

