Τ

∆

Ο

1Σ

ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ

2Ι

ΑΤΡΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α
3Σ

ΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

13 Ι

14Ε

15 Κ

16 M

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ

ΟΜΙΛΙΑ:

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΗ

ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ

ΑΚΟΥΕΙ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ
ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ

ΕΥXΑΡΙΣΤΗΣΗΣ

XΕΙΡΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΛΛΟΥΣ

XΡΟΝΟ

Κερδίζει υποστήριξη µέσω Αδύνατο να τον
υπνωτίσεις χωρίς
δηµιουργικού
ναρκωτικά.
ενθουσιασµού και
ζωτικότητας που
ενισχύονται από τη λογική.

Θεωρεί την ύπαρξη Εξαίρετη.
γεµάτη από
ευχαρίστηση.

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΛΗΘΙΝΗ

ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

7Ε

ΠΙΠΕΔΟ

ΗΘΙΚΗΣ

8Χ

ΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

9Ε

ΠΙΠΕΔΟ

ΘΑΡΡΟΥΣ

ΜΙΛΙΑ:

ΜΙΛΑΕΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τονικη
Κλιμακα

4,0

3,5

Εξαιρετικά καλός σε
δραστηριότητες,
εκτέλεση. Ταχύς
χρόνος αντίδρασης
(ανάλογα µε την
ηλικία).

Σχεδόν δεν παθαίνει Ζήλος,
κανένα ατύχηµα.
ενθουσιασµός.
Καµιά
ψυχοσωµατική
ασθένεια. Σχεδόν
απρόσβλητος από
βακτηρίδια.

Ανθεκτικός σε
λοιµώξεις και
ασθένειες. Λίγες
ψυχοσωµατικές
ασθένειες.

Ήπιο ενδιαφέρον.

Μεγάλη αξία για την
κοινωνία. Προσαρµόζει
το περιβάλλον προς
όφελος δικό του και των
άλλων.

Λαµβάνει υπόψη την Φιλαλήθης.
ηθική της οµάδας, αλλά
την εκλεπτύνει και την
ανεβάζει πιο ψηλά, στο
βαθµό που το απαιτεί η
λογική.

Ικανότητα να καταλαβαίνει Ικανός να
∆είχνει θάρρος σε Μιλάει για βαθιά ριζωµένες ∆ιαβιβάζει θήτα
επικοινωνία. ∆υσανασχετεί και να αξιολογεί την
λογικούς κινδύνους. πεποιθήσεις και ιδέες.
αναλαµβάνει και να
µε τις ενθήτα γραµµές και πραγµατικότητα των άλλων σηκώνει το βάρος
και ν’ αλλάζει άποψη.
τις αποκρούει.
ευθυνών.
Συγκαταβατικός.

Ελέγχει τις σωµατικές
λειτουργίες. Έχει καλή
λογική. Το ελεύθερο
συναίσθηµα εξακολουθεί
να παρεµποδίζεται.
Επιτρέπει δικαιώµατα σε
άλλους. ∆ηµοκρατικός.

Οποιαδήποτε
φαινοµενική αξία είναι
αληθινή αξία. Αρκετή
αξία.

Ακολουθεί την ηθική
στην οποία έχει
εκπαιδευτεί, όσο πιο
τίµια γίνεται. Ηθικός.

Ελέγχει τις σωµατικές
λειτουργίες και µερικές
ικανότητες λογικής. ∆εν
επιθυµεί πολλή
ιδιοκτησία.

Ικανός για
εποικοδοµητική δράση.
Σπανίως µεγάλη
ποσότητα. Μικρή αξία.
«Καλά
προσαρµοσµένος».

Μεταχειρίζεται την
Ανειλικρινής.
ηθική µε ανειλικρίνεια. Αδιάφορος για τα
Όχι ιδιαίτερα έντιµος ή γεγονότα.
ανέντιµος.

Ανταγωνιστικός και
καταστροφικός προς τον
εαυτό του, τους άλλους
και το περιβάλλον.
Γκρινιάζει και νευριάζει Επιθυµεί να διοικεί µε
µε τα παιδιά.
σκοπό να πληγώνει.

Επικίνδυνος.
Οποιαδήποτε
φαινοµενική αξία
εξαλείφεται από τη
δυνατότητα να βλάπτει
τους άλλους.

Κάτω απ’ αυτό το
Η αλήθεια διαστρέφεται Αντιδραστικές,
σηµείο: αυταρχικός.
για να ταιριάξει στον παράλογες επιθέσεις
Μόνιµα και
ανταγωνισµό.
προς τον κίνδυνο.
ξεδιάντροπα ανέντιµος
όταν παρουσιάζεται η
ευκαιρία.

Μιλάει µε απειλές.
Υποτιµάει άλλους
ανθρώπους.

Ανειλικρινής. Βαρύ
παθητικό. Πιθανός
δολοφόνος. Ακόµα κι
αν έχει δηλώσει ότι οι
προθέσεις του είναι
καλές, θα προξενήσει
καταστροφή.

Κάτω απ’ αυτό το
Κατάφωρα και
σηµείο: εγκληµατικός. καταστροφικά ψέµατα.
Ανήθικος. Ενεργά
ανέντιµος. Καταστρέφει
κάθε ηθική.

Ασυλλόγιστη
ανδρεία, που
συνήθως ζηµιώνει
τον ίδιο.

Μιλάει µόνο για θάνατο,
καταστροφή, µίσος.

Παθητικό εν δράσει.
∆ιαταράσσει τους
άλλους. Η φαινοµενική
αξία επισκιάζεται από
κρυµµένες κακές
προθέσεις.

Εγκληµατίας στο σεξ.
Αρνητική ηθική.
Ύπουλα ανέντιµος
χωρίς λογική.
Ψευτοηθικές
δραστηριότητες
σκεπάζουν τη διαφθορά
της ηθικής.

Πανούργα και
κακοήθης
διαστρέβλωση της
αλήθειας. Καλύπτει τα
ψέµατα µε δεξιοτεχνία.

Περιστασιακά,
ύπουλα δείγµατα
δράσης,
διαφορετικά είναι
δειλός.

Αναµεταδίδει
Αµφιβολία για τη δική του Ανίκανος,
µόνο µοχθηρή επικοινωνία. πραγµατικότητα.
ιδιότροπος,
Ανασφάλεια. Αµφιβολία ανεύθυνος.
για την ενάντια
Ακούει µε προσοχή λίγα
πραγµατικότητα.
Κόβει γραµµές
πράγµατα – κυρίως τις
επικοινωνίας. ∆εν
µηχανορραφίες, τα
κουτσοµπολιά, τα ψέµατα. αναµεταδίδει.

Ανύπαρκτο επίπεδο
ηθικής. ∆ε σκέφτεται.
Υπακούει σ’
οποιονδήποτε.

Περιγράφει γεγονότα Πλήρης δειλία.
χωρίς καµία αντίληψη
της πραγµατικότητάς
τους.

Ενδιαφέρον για την
τεκνοποίηση.

Ενδιαφέρον για τα
παιδιά.

∆ηλώνει αλήθειες µε
επιφυλακτικό τρόπο.
Κοινωνικά ψέµατα.

Σχετικά αδρανής,
αλλά ικανός για
δράση.

Κατά διαστήµατα
ασθενής.
Ευαίσθητος σε
κοινές ασθένειες.

Αδιαφορία.

Αδιαφορία για την
τεκνοποίηση.

Αµυδρή ανεκτικότητα
προς τα παιδιά.

∆υνατή, επιδέξια, ταχεία και ∆ιαβιβάζει θήτα
πλήρης ανταλλαγή
επικοινωνία, συνεισφέρει σ’
πεποιθήσεων και ιδεών.
αυτή. Κόβει τις ενθήτα
γραµµές.

Εκφράζει δοκιµαστικά έναν ∆ιαβιβάζει επικοινωνία.
περιορισµένο αριθµό
Συντηρητικός. Ρέπει προς
προσωπικών ιδεών.
µέτρια εποικοδόµηση και
δηµιουργία.
∆έχεται ιδέες και
πεποιθήσεις αν έχουν
δηλωθεί προσεκτικά.

1,5

1,1

Απέχθεια προς το σεξ·
αποστροφή.

Ικανός για
καταστροφική και
πολύ µικρή
εποικοδοµητική
δράση.

Σοβαρές αλλά
σποραδικές
ασθένειες.

Ικανός για
καταστροφική
δράση.

Ασθένειες που
δηµιουργούνται
από εναπόθεση
αλάτων (αρθριτικά). Θυµός.
(Ισχύει για όλη την
περιοχή ανάµεσα
στο 1,0 και 2,0.)

Βιασµός. Σεξ σαν
τιµωρία.

Ενδοκρινικές και
νευρολογικές
ασθένειες.

Ελευθεριότητα,
διαστροφή, σαδισµός,
ανωµαλίες.

Πολύ χαµηλές
εκτελεστικές
ικανότητες.

Εκφρασµένη
µνησικακία.

Ανέκφραστη
µνησικακία.

Φόβος.

0,5

Ικανός για σχετικά Χρόνια κακή
ανεξέλεγκτη δράση. λειτουργία
οργάνων.
(Επιρρεπής σε
ατυχήµατα.)

Θλίψη.

Απάθεια.

0,1

Ζωντανός ως
οργανισµός.

Χρονίως ασθενής.
(Αρνείται τροφή. )

Βάναυση µεταχείριση
των παιδιών.

Συντρίβει ή καταστρέφει
τους άλλους ή το
περιβάλλον. Αν
αποτύχει σ’ αυτό, µπορεί
να καταστρέψει τον
εαυτό του. Φασίστας.

Κανένας έλεγχος λογικής
ή συναισθηµάτων, αλλά
φαινοµενικός οργανικός
έλεγχος. Χρησιµοποιεί
δόλια µέσα για να
Χρήση των παιδιών για ελέγχει τους άλλους,
σαδιστικούς σκοπούς. ειδικά υπνωτισµό.
Κοµουνιστής.

Ανικανότητα,
ανησυχία, πιθανές
προσπάθειες
αναπαραγωγής.

Στοιχειώδης µόνο
Παθητικό για την
έλεγχος της λειτουργίας κοινωνία. Πιθανός
του δικού του σώµατος. αυτόχειρας. Ολοσχερής
έλλειψη ενδιαφέροντος
για τους άλλους.

τεκνοποίηση.

Σοβαρό παθητικό,
Κανένα.
εαυτού του, των άλλων, χρειάζεται τη φροντίδα
του περιβάλλοντος.
και τις προσπάθειες των
Αυτοκτονία.
άλλων χωρίς να
συνεισφέρει καθόλου.

Καµία αντίδραση.

Καµία αντίδραση.

ΚΑΝOΤΗΤΑ

ΝΑ EXΕΙ ΤΗΝ

19Η

ΑΞΙΑ ΣΟΥ

ΩΣ ΦΙΛΟΣ

20Π

ΟΣΟ

ΑΡΕΣΕΙΣ

21Κ

ΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ

22 Π

4,0

Σε εξαιρετική
κατάσταση.

Πολύ καλά.

Σε καλή
κατάσταση.

Καλά.

Πολύ καλή.

Πολύ καλή.

3,5

Τονικη
Κλιμακα

Κερδίζει υποστήριξη µέσω
δηµιουργικής λογικής και
ζωτικότητας.

Βρίσκει τη ζωή
Πολύ καλή.
∆ύσκολο να τον
υπνωτίσεις, εκτός αν ευχάριστη τον
περισσότερο καιρό.
εξακολουθεί να
κατέχεται από
έγγραµµο ύπνωσης.

Αγαπητός.

Προσελκύει την
υποστήριξη µέσω
πρακτικού συλλογισµού
και κοινωνικών αρετών.

Έχει την εµπειρία
Θα µπορούσε να
υπνωτιστεί, αλλά, της ευχαρίστησης
όταν είναι ξύπνιος µερικές φορές.
βρίσκεται σε
εγρήγορση.

Καλή.

Σεβαστός από τους Αρκετά καλή.
περισσότερους.

Συνήθως.

Καλή.

Καλή.

3,0

Μέτρια.

Αρεστός σε λίγους. ∆είχνει κάποια
αµέλεια.

Μερικές φορές
παρανοηµένος.

Αρκετή.

Αρκετή.

2,5

Συχνά
παρανοηµένος.

Μικρή.

Μικρή.

2,0

Χρησιµοποιεί την
ευθύνη για να
προωθήσει τους
δικούς του σκοπούς.

Επιµονή στην
καταστροφή των
εχθρών. Καµιά
εποικοδοµητική
επιµονή κάτω απ’
αυτό το σηµείο.

Λαµβάνει τα σχόλια σε
τόνο 2,0 κυριολεκτικά.

Γκρινιάζει και επικρίνει
Απορρίπτει
απότοµα, για να απαιτήσει προσπάθειες
υπακοή στις επιθυµίες του. υπνωτισµού ως

Έχει την εµπειρία
Μικρή.
κάποιας
ευχαρίστησης,
κάποιο βαθµό, αλλά κάπου κάπου, σε
εξαιρετικές στιγµές.
µπορεί να
υπνωτιστεί.

Σπανίως αρεστός.

∆ιαστρέφει την επικοινωνία
και την κάνει ενθήτα,
άσχετα µε το αρχικό
περιεχόµενο.

Καταστρέφει την ενάντια
πραγµατικότητα. «Κάνεις
λάθος». ∆ιαφωνεί µε την
πραγµατικότητα των
άλλων.

Καταστροφική
Αναλαµβάνει
ευθύνη µε σκοπό να επιµονή, αρχίζει
δυνατά, εξασθενίζει
καταστρέψει.
γρήγορα.

Λαµβάνει τα
ανησυχητικά σχόλια
κυριολεκτικά.
Κτηνώδης αίσθηση του
χιούµορ.

Χρησιµοποιεί απειλές,
τιµωρία και ανησυχητικά
ψέµατα, για να κυριαρχεί
στους άλλους.

Αρνείται έντονα τις Σπανίως έχει την
παρατηρήσεις, αλλά εµπειρία
τις απορροφά.
οποιασδήποτε
ευχαρίστησης.

Φανερά µη αρεστός Συχνά διαλυµένα. Συνέχεια
Ελαττωµατική
παρανοηµένος.
από τους
περισσότερους.
επιδιόρθωση.

Ταλάντευση σ’
οποιαδήποτε
πορεία. Πολύ φτωχή
συγκέντρωση
προσοχής. Ασταθής.

∆εν αποδέχεται κανένα
σχόλιο. Η τάση να
δέχεται τα πάντα
κυριολεκτικά
αποφεύγεται µε
βεβιασµένο χιούµορ.

Εκµηδενίζει τους άλλους
Σε µια µόνιµη
για να τους φέρει σ’ ένα
ελαφριά ύπνωση,
επίπεδο όπου µπορεί να
αλλά απορρίπτει.
τους χρησιµοποιήσει.
Πλάγια και δόλια µέσα.
Υπνωτισµός, κουτσοµπολιό.
Επιδιώκει να ελέγχει µε
κρυφό τρόπο.

Κάπου κάπου
επιµονή προς την
αυτοκαταστροφή.

Κυριολεκτική αποδοχή ∆ιαταράσσει τους άλλους
οποιουδήποτε σχολίου για να τους ελέγχει. Ζητάει
ταιριάζει στον τόνο του. έλεος. Υπερβολικά ψέµατα
για να κερδίσει συµπόνια.

Καµία.

Πλήρης κυριολεκτική
αποδοχή.

Καµία.

Εξαίρετη.
Αξιοσηµείωτη
µακροβιότητα.

Αγαπητός από
πολλούς.

Προφορική αµφισβήτηση.
Υπεράσπιση της δικής του
πραγµατικότητας. Επιχειρεί
να υπονοµεύει τους άλλους.
∆ιαφωνεί.

∆εν αναµεταδίδει. ∆εν έχει Αποτραβιέται
επίγνωση της επικοινωνίας. τελείως όταν υπάρχει
συγκρουόµενη
πραγµατικότητα. Καµιά
πραγµατικότητα.

Εξαίρετη.

ΥΝΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΒΙΩΣΗ

ΥΠΑΡXΟΝΤΩΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ

Ασχολείται µε εχθρική ή
απειλητική επικοινωνία.
Αφήνει µόνο ένα µικρό
ποσό θήτα να διαβιβαστεί.

Ντροπή, ανησυχία, ισχυρή Καµία.
αµφιβολία για τη δική του
πραγµατικότητα. Εύκολα
επιβάλλεται πάνω του η
πραγµατικότητα των
άλλων.

24 Δ

ΥΝΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΥXΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Μπορεί να
υποβληθεί σε
ύπνωση, αλλά
κυρίως βρίσκεται σε
εγρήγορση.

Σταµατάει τη θήτα
επικοινωνία. ∆ιαβιβάζει
ενθήτα επικοινωνία και τη
διαστρέφει.

23 Δ

ΟΣΟ ΚΑΛΑ

ΓΙΝΕΣΑΙ

∆έχεται πολύ λίγα
Αδιάφορος για την
πράγµατα,
υποστήριξη από τους
κυριολεκτικά ή όχι. Έχει άλλους.
την τάση να κυριολεκτεί
σχετικά µε το χιούµορ.

Μιλάει πολύ λίγο και µόνο ∆ίνει λίγη προσοχή στην
σε απαθείς τόνους.
επικοινωνία. ∆εν
αναµεταδίδει.

∆εν ακούει.

18 Ι

Αδρανής, λιγοστή
συγκέντρωση
προσοχής.

Μιλάέι µε φαινοµενικό
θήτα, αλλά έχει κακή
πρόθεση.

∆ε µιλάει.

Μεγάλη επιµονή και Καλή κατανόηση των
δηλώσεων. Καλή
κατεύθυνση προς
εποικοδοµητικούς αίσθηση του χιούµορ.
στόχους.

ΑΘΜΟΣ

YΠΝΩΣΗΣ

Παραείναι
απρόσεχτος.
Ανάξιος
εµπιστοσύνης.

Ακούει τις απειλές.
Κοροϊδεύει ανοιχτά τη θήτα
οµιλία.

Ακούει λίγο: κυρίως για
απάθεια ή έλεος.

Υψηλή διαφοροποίηση.
Καλή κατανόηση όλων
των επικοινωνιών, που
τροποποιείται από τη
µόρφωση του Κλήαρ.

17 Β

Αρνείται να ταιριάξει
δύο πραγµατικότητες.
Αδιαφορεί για τη
σύγκρουση
πραγµατικότητας. Πολύ
απερίσκεπτος για να
συµφωνήσει ή να
διαφωνήσει.

Αναστέλλει οποιαδήποτε
επικοινωνία υψηλότερου ή
χαµηλότερου τόνου.
Υποτιµάει την αξία των
Ακούει µόνο συνηθισµένες επειγουσών αναγκών.
υποθέσεις.

Ανησυχία για τα
παιδιά.

Βαθύτατη απάθεια. Καµιά προσπάθεια για Κανένας έλεγχος του

Έµφυτη αίσθηση της Υψηλή,
δηµιουργική
ευθύνης σ’ όλα τα
επιµονή.
δυναµικά.

ΕΘΟΔΟΣ

ΠΟΥ

Α Μ Π Α Ρ Ν Τ

Αρκετή επιµονή, αν Καλή διαφοροποίηση
Χειρίζεται την
ευθύνη µε πρόχειρο τα εµπόδια δεν είναι του νοήµατος των
δηλώσεων.
πολύ µεγάλα.
τρόπο.

Ούτε θάρρος ούτε Αδιάφορη και άσκοπη
δειλία. Αµέλεια του συνοµιλία.
κινδύνου.

Ακούει µε προσοχή µόνο για
θάνατο και καταστροφή.
Καταστρέφει τις θήτα
γραµµές.

ΥΡΙΟΛΕΚ-

ΤΙΚΗ ΛΗΨΗ

Χ

Επίγνωση της πιθανής
εγκυρότητας µιας
διαφορετικής
πραγµατικότητας.
Συντηρητική συµφωνία.

Ανία.

2,0

Ψάχνει για διαφορετικές
απόψεις µε σκοπό να
διευρύνει τη δική του
πραγµατικότητα. Αλλάζει
πραγµατικότητα.

∆έχεται βαθιά ριζωµένες
πεποιθήσεις και ιδέες. Τις
λαµβάνει υπόψη του.

Συντηρητική
επίδειξη θάρρους,
όπου ο κίνδυνος
είναι µικρός.

ΠΙΜΟΝΗ

ΣΕ ΜΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ

Έχει καλή λογική. Καλός
έλεγχος. ∆έχεται το
αίσθηµα της ιδιοκτησίας.
Υπάρχει ελεύθερο
συναίσθηµα.
Φιλελεύθερος.

Ικανοποίηση.

2,5

ΚΑΝΟΤΗΤΑ

XΕΙΡΙΣΜΟΥ

Υψηλό επίπεδο
θάρρους.

Πολύ ανθεκτικός σε Έντονο ενδιαφέρον. Υψηλό ενδιαφέρον για
Καλός σε
κοινές λοιµώξεις.
το αντίθετο φύλο.
δραστηριότητες,
Κανένα
Πιστός.
εκτέλεση, αθλήµατα.
κρυολόγηµα.

Ικανός για αρκετή
δράση, για
αθλήµατα.

ΡΑΓΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ

Βασίζει την ηθική πάνω Υψηλή αντίληψη της
στη λογική. Πολύ
αλήθειας.
υψηλό ηθικό επίπεδο.

Υψηλή αυτοκυριαρχία.
Τολµηρός προς το
περιβάλλον. ∆εν του
αρέσει να ελέγχει
ανθρώπους. Υψηλή
λογική, ζωηρά
Έντονο ενδιαφέρον για συναισθήµατα.
τα παιδιά.

Αγάπη για τα παιδιά.

3,0

ΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ

Υψηλή αξία.
Υλοποιείται η
φαινοµενική αξία.
∆ηµιουργικός και
εποικοδοµητικός.

Σεξουαλικό ενδιαφέρον
υψηλό αλλά συχνά
εξυψωµένο σε
δηµιουργική σκέψη.

Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

12 Π

6Η

ΛΕΓXΟΣ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ

Α

11 Χ

5Ε

ΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η Σ
10Ο

4Σ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Α

Έχει την εµπειρία
στιγµών
ευχαρίστησης.
Χαµηλή η ένταση.

Η περισσότερη
Επικίνδυνο
ευθυµία του είναι
παθητικό.
βεβιασµένη. Η
πραγµατική
ευχαρίστηση είναι
κάτι το απρόσιτο γι’
αυτόν.

Υπνωτίζεται πολύ Καµία.
εύκολα. Όποια
παρατήρηση
γίνεται, µπορεί να
αποτελέσει «θετική
υποβολή».

Προσποιείται τον νεκρό,
Ισοδυναµεί µε
έτσι ώστε οι άλλοι να
υπνωτισµένο όταν
νοµίζουν ότι δεν είναι
είναι «ξύπνιος».
επικίνδυνος και να φύγουν.

Βέβαιο παθητικό.

Καµία.

Μεγάλη αµέλεια.

Συνήθως αποτυχία. Πρώιµος θάνατος.

Σύντοµη.

1,1

Θάνατος νωρίς.

0,5

Καµία
Σχεδόν νεκρός.
προσπάθεια.
Πλήρης αποτυχία.

0,1

Καµιά πραγµατική Σχεδόν πάντα
κατανόηση.
αποτυγχάνει.

Γενικά
περιφρονηµένος.

Άσχηµη. Σε
άσχηµη
κατάσταση.

Πολύ µεγάλο
παθητικό.

Όχι αρεστός. Από
µερικούς µόνο
οίκτο.

Καθόλου
Σε πολύ κακή
κατάσταση γενικά. κατανοητός.

Πλήρες παθητικό.

∆εν τον
υπολογίζουν.

Καµιά επίγνωση
ότι κατέχει κάτι.

∆εν του δίνουν
καµία προσοχή.

1,5

Ολοσχερής
αποτυχία.

