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ALE:
NAKKER

TALE: LYTTER

FORHOLD TIL

FORHOLD TIL BARN

TILSYNELATENDE
VERDI

Toneskala

4,0

Fortreffelig til
prosjekter, utførelse.
Hurtig reaksjonstid
(relativ i forhold til
alder).

Kommer så godt som Iver, jubel.
aldri ut for ulykker.
Ingen psykosomatiske
lidelser. Nesten immun
overfor bakterier.

Seksuell interesse høy,
men ofte sublimert til
kreativ tenkning.

Intens interesse for
barn.

3,5

God til prosjekter,
utførelse, sport.

Ytterst motstandsdyktig Sterk interesse.
overfor alminnelige
infeksjoner. Ingen
forkjølelser.

Sterk interesse for
det motsatte kjønn.
Trofasthet.

Stort herredømme over
seg selv. Pågåenhet
overfor omgivelsene.
Misliker å kontrollere
folk. Høy evne til å
resonnere,
lettbevegelige
emosjoner.

Høy verdi.
Bygger etikk på fornuft. Høyt begrep om
sannhet.
Tilsynelatende verdi
Svært høyt etikknivå.
vil bli virkeliggjort.
Kreativ og konstruktiv.

Resonnerer godt. God
kontroll. Aksepterer
eiendomsrett. Fri
emosjon. Liberal.

God verdi for
samfunnet. Tilpasser
omgivelsene til fordel
for seg selv og andre.

Tar hensyn til
gruppens etikk, men
hever den ytterligere
når fornuften krever
det.

Sannferdig.

Følger den tillærte
etikken så ærlig som
mulig. Moralsk.

Forsiktig med å hevde
sannheter. Sosiale
løgner.

E V A L U E R I N G
11 P

ERSONENS
HÅNDTERING AV
SKRIFTLIG ELLER
MUNTLIG
KOMMUNIKASJON
NÅR HAN
FUNGERER SOM
MELLOMLEDD FOR
MEDDELELSER

12R(

EALITET

ENIGHET)

A V

13E

14V

15H

16 M

ANSVAR

RETNING

UTTALELSER

PERSONEN TIL Å

MOTTAS

HÅNDTERE ANDRE

Høy kreativ
vedholdenhet.

Høy differensiering.
God forståelse av all
kommunikasjon som
modifisert av den
cleares utdannelse.

Oppnår støtte ved
kreativ entusiasme og
vitalitet støttet av
fornuft.

Umulig å hypnotisere
uten stoff eller
medikamenter.

Finner tilværelsen
svært full av glede.

Finner livet gledelig
mesteparten av tiden.

VNE TIL Å

HÅNDTERE

EDHOLDENHET

I EN GITT

VOR

BOKSTAVELIG

ETODE

BRUKT AV

17 H

YPNOTISK

NIVÅ

18 E

VNE TIL Å

OPPLEVE

19D

IN VERDI

SOM VENN

GLEDE I NÅTID

Høy grad av mot.

Kraftig, habil, hurtig og Videregir thetautførlig utveksling av
kommunikasjon,
anskuelser og ideer.
bidrar til den. Avbryter
enthetalinjer.

Søker etter andre
synspunkter for å
utvide egen realitet.
Endrer realitet.

Mot utvist ved rimelig
risiko.

Vil snakke om dyptfølte Videregir thetaanskuelser og ideer.
kommunikasjon.
Misliker og slår tilbake
enthetalinjer.

I stand til å påta seg
Evne til å forstå og
vurdere andres realitet, og utøve ansvar.
og til å skifte synspunkt.
Medgjørlig.

God vedholdenhet
og retning mot
konstruktive mål.

God forståelse av
uttalelser. God
humoristisk sans.

Oppnår støtte ved
kreativ resonnering
og vitalitet.

Vanskelig å sette i
transe såfremt han
ikke fortsatt har et
transeengram.

Bevisst om den mulige Håndterer ansvar på
gyldigheten av annen en slurvete måte.
realitet. Konservativt
samtykke.

Brukbar
vedholdenhet hvis
hindringene ikke
er for store.

God differensiering
av meningen med
uttalelser.

Oppmuntrer til
støtte ved praktisk
resonnering og sosiale
talenter.

Kan hypnotiseres, men Opplever glede noe
av tiden.
årvåken når våken.

Uvirksom, dårlig
konsentrasjon.

Aksepterer svært lite,
Bryr seg lite om støtte
bokstavelig eller på
fra andre.
annet vis. Tilbøyelig til
å ta humor bokstavelig.

Naturlig følelse av
ansvar på alle
dynamikker.

M E N N E S K E R
20H

VOR MYE

ANDRE LIKER

21T

ILSTANDEN

TIL

22H

VOR GODT

BLIR DU

23P

24P

OTENSIELL

SUKSESS

OTENSIELL

OVERLEVELSE

DEG

EIENDELENE DINE

FORSTÅTT

Fremragende.

Elsket av mange.

I fremragende tilstand.

Svært godt.

Fremragende.

Fremragende. Anselig
levetid.

4,0 Toneskala

Svært god.

Avholdt.

I god tilstand.

Godt.

Svært god.

Svært god.

3,5

God.

Respektert av de fleste.

Rimelig god.

Vanligvis.

God.

God.

3,0

Vil akseptere dyptfølte
anskuelser og ideer;
overveier dem.

Elsker barn.
Mild interesse.

3,0

I stand til rimelig
mengde handling,
sport.

Motstandsdyktig
overfor infeksjoner
og sykdom. Få
psykosomatiske
lidelser.

Interessert i
forplantning.

Interesse for barn.

Konservativ utvisning
av mot der risikoen er
liten.

2,5

Leilighetsvis syk.
Mottakelig for
alminnelige
sykdommer.

Uinteressert.

Uinteressert i
forplantning.

Videregir
kommunikasjon.
Konservativ. Heller til
moderat oppbygging
og skaping.

Enhver tilsynelatende
verdi er den faktiske
verdien. Rimelig verdi.

Har funksjonskontroll
og noe evne til å
resonnere. Ønsker
ikke mye eiendom.

I stand til konstruktive
handlinger; sjelden av
større omfang. Liten
verdi. «Veltilpasset.»

Håndterer etikk
uoppriktig. Verken
særlig ærlig eller
uærlig.

Ikke oppriktig.
Skjødesløs med fakta.

Verken mot eller
feighet. Likegyldighet
overfor fare.

Snakker flyktig om ting Utelater enhver
uten egentlig innhold. kommunikasjon på
høyere eller lavere
tonenivå. Nedvurderer
presserende
Lytter bare til
anliggender.
alminnelige ting.

Nekter å
sammenholde
to realiteter.
Likegyldig overfor
uoverensstemmende
realitet. For likeglad
til å være enig eller
uenig.

For skjødesløs.
Ikke pålitelig.

Antagonistisk og
destruktiv mot seg selv,
andre og omgivelsene.
Ønsker kontroll for å
skade.

Farlig. Enhver
tilsynelatende verdi
utslettet på grunn av
potensialet for å skade
andre.

Under dette punktet:
autoritær. Uærlig på
en kronisk og likefrem
måte når anledningen
byr seg.

Sannhet vridd til å
passe antagonisme.

Reaktive, tankeløse
fremstøt mot farer.

Snakker i truende
vendinger. Invaliderer
andre mennesker.

Beskjeftiger seg med
fiendtlig eller truende
kommunikasjon. Lar
bare en liten del theta
slippe igjennom.

Uttalt tvil. Forsvarer
egen realitet. Søker å
underminere andres.
Er uenig.

Bruker ansvar for å
Vedholdenhet mot
Aksepterer
fremme egne interesser. ødeleggelse av fiender. bemerkninger på tone
Ingen konstruktiv
2,0 bokstavelig.
vedholdenhet under
dette punktet.

Knuser eller
ødelegger andre eller
omgivelsene. Kan
ødelegge seg selv hvis
dette mislykkes.
Fascistisk.

Ikke oppriktig. En
alvorlig belastning.
Potensiell morder. Vil
selv med påståtte gode
hensikter skape
ødeleggelse.

Under dette punktet:
kriminell. Umoralsk.
Aktivt uærlig.
Ødelegger enhver
form for etikk.

Åpenbare og
destruktive løgner.

Fordreier
kommunikasjon til
entheta uansett
opprinnelig innhold.

Ødeleggelse av
opponerende realitet.
«Du tar feil.» Uenig i
andres realitet.

Påtar seg ansvar for å
ødelegge.

Destruktiv
vedholdenhet starter
sterkt, svekkes raskt.

Aksepterer alarmerende Bruker trusler, straff
Protesterer kraftig
bemerkninger
og alarmerende løgner mot bemerkninger,
bokstavelig. Brutal
for å dominere andre. men absorberer dem.
humoristisk sans.

Ingen kontroll over
fornuft eller emosjoner,
men tilsynelatende
organisk kontroll.
Benytter utspekulerte
metoder til å
kontrollere andre,
spesielt hypnose.
Kommunistisk.

Aktiv belastning.
Enturbulerer andre.
Tilsynelatende verdi
oppveies av skjulte
onde hensikter.

Seksualforbryter.
Negativ etikk.
Utspekulert uærlig uten
grunn. Pseudo-etiske
aktiviteter som dekker
over fordervet etikk.

Sinnrike og
ondskapsfulle
fordreininger av
sannhet. Dekker
utspekulert over
løgner.

Utviser til tider fordekte Snakker tilsynelatende
handlinger, ellers feig. theta, men med ond
hensikt.

Tvil om egen realitet.
Usikkerhet. Tvil om
opponerende realitet.

Udugelig, ustadig,
uansvarlig.

Vingling på enhver
kurs. Veldig dårlig
konsentrasjon.
Lettsindig.

Mangel på aksept av
enhver bemerkning.
Tendens til å akseptere
alt bokstavelig unngås
ved tvungen humor.

Gjør andre til
I en permanent
ingenting for å få dem lett transe, men
til et nivå der de kan
protesterer.
bli brukt. Utspekulerte
og ondskapsfulle
midler. Hypnose,
sladder. Søker skjult
kontroll.

Bare den nødtørftigste Belastning
funksjonskontroll over for samfunnet.
seg selv.
Potensiell selvmorder.
Fullstendig likeglad
med andre.

Ikke-eksisterende.
Tenker ikke. Adlyder
hvem som helst.

Gir detaljer om fakta
uten noe begrep om
deres realitet.

Total feighet.

Ingen.

Sporadisk
vedholdenhet mot
selvødeleggelse.

Bokstavelig aksept av
enhver bemerkning
som matcher tonen.

Enturbulerer andre
for å kontrollere dem.
Gråter for å få
medlidenhet. Ville
løgner for å oppnå
sympati.

Ingen kontroll over
seg selv, andre eller
omgivelsene.
Selvmord.

Ingen.

Ingen.

Fullstendig bokstavelig Later som han er
aksept.
død slik at andre ikke
vil tro han er farlig,
og vil gå sin vei.

Mottar ideer og
anskuelser hvis de
fremsettes
forbeholdent.

Tilfreds.
Relativt inaktiv, men i
stand til å handle.

Uttrykker forsiktig et
begrenset antall
personlige ideer.

Kontroll over
kroppsfunksjoner.
Resonnerer godt.
Fri emosjon stadig
hemmet. Innrømmer
andre rettigheter.
Demokratisk.

Vag toleranse overfor
barn.
Kjedsomhet.

2,0

I stand til destruktiv
Alvorlige sporadiske
og mindre konstruktiv lidelser.
handling.

Avsky for sex; frastøtt
av det.
Uttrykt motvilje.

1,5

1,1

0,5

I stand til destruktiv
handling.

Kan utføre mindre
ting.

I stand til relativt
ikke-kontrollerte
handlinger.

Avleiringslidelser
(artritt.) (Sykdommene
i området fra 1,0 til 2,0
kan byttes ut med
Sinne.
hverandre.)

Endokrine og
nevrologiske lidelser.

Kroniske funksjonsfeil
i organer. (Ofte utsatt
for ulykker.)

Hakker på og er
nervøs overfor barn.

Voldtekt. Sex som
avstraffelse.

Brutal behandling av
barn.

Uuttrykt motvilje.

Promiskuitet,
perversjon, sadisme,
irregulære praksiser.

Frykt.

Utnytter barn til
sadistiske formål.

Sorg.

Impotens, angst,
mulige bestrebelser
på forplantning.

Lytter til trusler.
Gjør åpenlyst narr av
theta-snakk.
Ufornuftig utvisning
av mot, vanligvis
skadelig for en selv.

Snakker bare om død,
ødeleggelse og hat.

Maser og kritiserer
uten omsvøp for å
kreve etterlevelse av
ønsker.

Kan hypnotiseres,
men er for det meste
årvåken.

Opplever
gledesøyeblikk.
Lav intensitet.

Rimelig god.

Likt av noen få.

Viser en viss
forsømmelse.

Blir av og til
misforstått.

Rimelig god.

Rimelig god.

2,5

Protesterer til en viss
grad, men kan
hypnotiseres.

Opplever av og til noe
glede i ekstraordinære
øyeblikk.

Dårlig.

Sjelden likt.

Svært forsømt.

Ofte misforstått.

Dårlig.

Dårlig.

2,0

Opplever sjelden
noen glede.

Definitiv belastning.

Åpent mislikt av de
fleste.

Ofte ødelagt. I dårlig
stand.

Kontinuerlig
misforstått.

Mislykkes vanligvis.

Tidlig bortgang.

1,5

Generelt foraktet.

Dårlig. I dårlig
forfatning.

Ingen virkelig
forståelse.

Mislykkes nesten alltid. Kortvarig.

Ikke likt. Noen føler
medlidenhet for
personen.

I svært dårlig forfatning Ikke forstått i det hele
generelt.
tatt.

Mislykkes fullstendig.

Snarlig bortgang.

0,5

Ingen erkjennelse av
eierskap.

Ingen anstrengelse.
Fullstendig fiasko.

Nesten død.

0,1

Stanser thetaLytter bare til død og
ødeleggelse. Tilintetgjør kommunikasjon.
Videregir og fordreier
thetalinjer.
entheta.
Videregir bare
ondsinnet
kommunikasjon.

Lytter lite, mest til
intriger, sladder og
løgner.

Avbryter
kommunikasjonslinjer.
Vil ikke videregi.

Snakker svært lite og
bare i apatiske toner.

Enser ikke
kommunikasjon særlig
mye. Videregir
ingenting.

Skam, engstelse,
sterk tvil om egen
realitet. Lar seg lett
påtvinge andres
realitet.

Videregir ingenting.
Ikke bevisst om
kommunikasjon.

Trekker seg helt tilbake Ingen.
fra motstridende
realiteter.
Ingen realitet.

Lytter lite; for det meste
til apati eller medynk.

Engstelse for barn.

Farlig belastning.
Mesteparten av
munterheten er
tvungen. Virkelig glede
utenfor rekkevidde.

Svært hypnotisk.
Enhver bemerkning
som fremsettes, kan
være en «positiv
suggesjon».

Ingen.

Svært stor belastning.

Tilsvarer en
hypnotisert person
når «våken».

Ingen.

Fullstendig belastning. Tas ikke notis av.

1,1

Apati.

0,1

I live som organisme.

Kronisk syk. (Avviser
å ta til seg næring.)

Dypeste apati.

Ingen bestrebelser på
forplantning.

Stor belastning,
behøver pleie og
andres innsats uten
selv å bidra.

Ingen reaksjon.

Ingen reaksjon.

Sier ingenting.

Hører ikke etter.

Oversett.

