
Fenyegetõen beszél. 
Leértékel másokat.

Mélyen gyökerezõ 
véleményeirõl és 
elképzeléseirõl beszél.

Minimális kontroll 
csupán saját 
testmûködései felett.
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Lelkes buzgalom, 
feldobottság.

Erõs érdeklõdés.

Mérsékelt érdeklõdés.

Elégedettség.

Közömbösség.

Unalom.

Kifejezésre 
juttatott neheztelés.

Düh.

Ki nem fejezett 
neheztelés.

Félelem.

Bánat. 

Apátia.

Igen mély apátia.

Kiváló a szervezett 
tevékenységekben, 
végrehajtásban. 
Gyors reakcióidõ 
(korhoz képest).

Jó a szervezett 
tevékenységekben, 
végrehajtásban, 
sportban.

Képes elég nagy 
mennyiségû 
tevékenységre, 
sportra.

Viszonylag passzív, 
de képes 
a cselekvésre.

Romboló és kisebb 
mértékben építõ 
tevékenységre képes.

Romboló 
tevékenységre képes.

Kisebb mértékû 
tevékenységre képes.

Viszonylag 
kontrollálatlan 
cselekvésre képes.

Organizmusként élõ.

Tónus-

skála 4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,1

0,5

0,1

Szinte balesetmentes. 
Nincsenek 
pszichoszomatikus 
betegségei. 
Szinte teljesen ellenáll 
a baktériumoknak.

Rendkívül ellenálló a 
hétköznapi 
fertõzésekkel 
szemben. 
Nem fázik meg.

Ellenálló a 
betegségekkel és a 
fertőzésekkel szemben. 
Kevés 
pszichoszomatikus 
megbetegedés.

Néha megbetegszik. 
Hétköznapi 
betegségekre 
hajlamos.

Szórványos súlyos 
megbetegedés.

Lerakódásos 
betegségek 
(ízületi gyulladás). 
(Az 1,0–2,0 tartomány 
egymással 
felcserélhetõ.)

Hormonális és 
idegrendszeri 
megbetegedések.

Szervek krónikus 
mûködési zavara. 
(Balesetre hajlamos.)

Krónikusan beteg. 
(Elutasítja, hogy 
táplálják.)

Nagy szexuális 
érdeklõdés, de gyakran 
szublimálódik kreatív 
gondolkodásban.

Intenzív érdeklõdés 
a gyerekek iránt.

Nagyfokú érdeklõdés a 
másik nem iránt. 
Hûség.

Nagyfokú szeretet 
a gyerekek iránt.

Érdeklõdés a 
gyermeknemzés iránt.

Érdeklõdés a gyerekek 
iránt.

Érdektelenség a 
gyermeknemzés iránt.

Némi tolerancia a 
gyerekek iránt.

Viszolygás a 
szexualitástól; undor.

Gyerekek szidása és 
idegeskedés miattuk.

Nemi erõszak. 
A szexualitás mint 
büntetés.

Brutális bánásmód a 
gyerekekkel.

Szabadosság, 
perverzió, szadizmus, 
rendellenes 
viselkedés.

Gyerekek 
felhasználása szadista 
célokra.

Impotencia, 
szorongás, lehetséges 
erõfeszítések az 
utódnemzésre.

Szorongás a 
gyerekekkel 
kapcsolatban.

Nincs erõfeszítés a 
gyermeknemzésre.

Nagy önuralom. 
Energikus a 
környezetében. 
Nem szeret embereket 
kontrollálni. Magas 
fokú racionalitás, 
változékony emóciók.

Józan gondolkodás. Jó 
kontroll. 
A tulajdon elfogadása. 
Az emóció szabad. 
Liberális.

Testmûködések 
kontrollja. Józan 
gondolkodás. 
A szabad emóció még 
gátlás alatt. Mások jogait 
elismeri. Demokratikus.

Kontroll a 
testmûködések és némi 
értelem felett. Nem 
vágyik sok birtoklásra.

Antagonisztikus és 
destruktív önmagával, 
másokkal és a 
környezetével szemben. 
Azért vágyik az 
irányításra, hogy kárt 
okozzon.

Tönkreteszi 
vagy elpusztítja a 
többi embert és a 
környezetet. 
Ha ez nem sikerül, 
elpusztíthatja önmagát. 
Fasiszta.

Nincs kontroll a 
gondolkodás és az 
emóciók felett, csak 
látszólagos szervi 
kontroll. Alattomos 
eszközöket, különösen 
hipnózist alkalmaz 
mások kontrollálására. 
Kommunista.

Nincs uralma 
önmaga, mások, 
a környezet felett. 
Öngyilkosság.

Nagyon értékes. 
Látszólagos értékeit 
valóra váltja. 
Kreatív és építõ.

Értékes a társadalom 
számára. 
A környezetet saját 
maga és mások 
hasznára alakítja.

Minden látszólagos 
értéke valódi érték. 
Elfogadható érték.

Képes építõ 
tevékenységre; ritkán 
nagy mennyiségben. 
Kis érték. 
„Jól alkalmazkodó.”

Veszélyes. Minden 
látszólagos értékét 
elmossa az, hogy kárt 
okozhat másoknak.

Nem õszinte. 
Meglehetõsen 
kártékony. Lehetséges 
gyilkos. Még ha azt is 
nyilvánítja ki, hogy a 
szándékai jók, 
pusztulást idéz elõ.

Tevékenyen 
kártékony. Enturbulál 
másokat. Látszólagos 
értékét háttérbe 
szorítják a rejtett rossz 
szándékok.

Kártékony a 
társadalomra. 
Lehetséges öngyilkos. 
Tökéletes 
nemtörõdömség 
másokkal.

Igen kártékony, 
gondoskodást és 
fáradozást igényel 
másoktól a legkisebb 
hozzájárulás nélkül.

Az etikát az 
ésszerûségre alapozza. 
Nagyon magas etikai 
szint.

Méltányolja a csoport 
etikáját, de tovább 
finomítja, ha az 
ésszerûség úgy kívánja.

A lehetõ 
legbecsületesebben 
követi a neveltetése 
során elsajátított etikai 
elveket. Erkölcsös.

Az etika terén nem 
õszinte. 
Nem különösebben 
becsületes vagy 
becstelen.

Ettõl a ponttól lefelé: 
tekintélyelvû. 
Alkalomadtán 
krónikusan és nyíltan 
tisztességtelen.

Ettõl a ponttól lefelé: 
bûnözõ. Erkölcstelen. 
Aktívan 
tisztességtelen. 
Mindennemû etikát 
tönkretesz.

Szexuális bûntettek. 
Negatív etika. 
Ok nélkül 
körmönfontan 
tisztességtelen. 
Áletikus tevékenységek 
álcázzák az etikai 
visszásságokat.

Nem létezõ. Nem 
gondolkodik. 
Bárkinek 
engedelmeskedik.

Nincs.

Magas szintû fogalom 
az igazságról.

Hû az igazsághoz.

Óvatos az igazságok 
kimondásával. 
Szociális hazugságok.

Õszintétlen. 
Figyelmen kívül 
hagyja a tényeket.

Elferdíti az igazságot, 
hogy illeszkedjen az 
antagonizmushoz.

Szégyentelen 
és romboló 
hazudozás.

Az igazság ravasz és 
rosszindulatú 
elferdítése. 
Hazugságok mesteri 
leplezése.

Tények részletezése 
úgy, hogy nincs 
fogalma a 
realitásukról.

Nincs reakció.

Magas bátorságszint.

Bátorság kimutatása, 
ha ésszerû a kockázat.

Bátorság konzervatív 
kimutatása, 
ha kicsi a kockázat.

Se bátorság, se 
gyávaság. 
A veszély 
semmibevétele.

Reaktív, oktalan 
kirohanások a 
veszéllyel szemben. 

Ésszerûtlen, 
rendszerint 
önromboló 
merészség.

Idõnként alattomosan 
kimutatott cselekvés, 
egyébként gyáva.

Tökéletesen gyáva.

Nincs reakció.

Vélemények és 
elképzelések 
határozott, ügyes, 
gyors és teljes 
kicserélése.

Elfogad mélyen 
gyökerezõ 
véleményeket 
és elképzeléseket; 
megfontolja õket.

Korlátozott számú 
személyes elképzelés 
bizonytalan kifejtése.

Befogad elképzeléseket 
és véleményeket, ha 
óvatosan adják elõ 
õket.

Közömbös, 
semmitmondó 
társalgás.

Csak közönséges 
témákra figyel.

A fenyegetõzésre figyel 
oda. Nyíltan 
kigúnyolja a théta 
beszédet.

Csak halálról, 
pusztításról, 
gyûlöletrõl beszél.

Csak a halálra és a 
rombolásra figyel oda. 
Tönkreteszi a théta 
vonalakat.

Látszólag théta beszéd, 
de szándékos 
rosszindulat.

Kis odafigyelés: 
leginkább 
ármánykodásra, 
pletykákra, 
hazugságokra.

Nagyon keveset 
és csak apatikus 
tónusban beszél.

Kis odafigyelés: 
leginkább apátiára 
vagy szánalomra.

Nem beszél.

Nem figyel oda.

Továbbítja 
a théta kommot; 
hozzájárul. 
Megszakítja az enthéta 
vonalakat.

Továbbítja a théta 
kommot. Zokon veszi 
az enthéta vonalakat, 
és visszavág.

Továbbítja a kommot. 
Konzervatív. Hajlik a 
mérsékelt alkotásra és 
teremtésre.

Visszafog bármilyen 
magasabb vagy 
alacsonyabb tónusú 
kommot. Leértékeli a 
sürgõs dolgokat.

Ellenséges 
vagy fenyegetõ 
kommban utazik. 
Csak kevés thetát 
enged át.

Az eredeti tartalomtól 
függetlenül enthetává 
torzítja a kommot.

Leállítja a théta 
kommot. Az enthetát 
átadja és eltorzítja.

Csak rosszindulatú 
kommot ad tovább.

Elvágja a 
kommvonalakat. 
Nem akar közvetíteni.

Kevéssé törõdik a 
kommal. 
Nem közvetít.

Különbözõ 
nézõpontok keresése, 
hogy szélesítse 
saját realitását. 
Megváltoztatja a 
realitást.

Képes mások realitását 
megérteni 
és kiértékelni, 
valamint nézõpontot 
változtatni. Egyetértõ.

Tudatában van 
más realitások 
lehetséges 
érvényességének. 
Konzervatív egyetértés.

Megtagadja két realitás 
összeegyeztetését. 
Közömbös a más 
realitás iránt. Túl 
nemtörõdöm az 
egyetértéshez vagy 
egyet nem értéshez.

Kifejezésre juttatja 
kétségét. 
Védi saját realitását. 
Megkísérli aláásni 
másokét. 
Nem ért egyet.

Ellentétes realitás 
lerombolása. 
„Tévedsz.” 
Nem ért egyet mások 
realitásával.

Kétség a saját 
realitásban. 
Bizonytalanság. 
Kétség az ellentétes 
realitásban. 

Saját realitását 
szégyelli, aggódik 
miatta, erõsen 
kételkedik benne. 
Könnyû 
rákényszeríteni mások 
realitását.

Teljes visszahúzódás a 
más realitástól. Nincs 
realitás.

Elválaszthatatlan 
felelõsségérzék 
minden dinamikán.

Képes felvállalni 
és folyamatosan 
vállalni a felelõsséget.

Hanyagul kezeli a 
felelõsséget.

Túlságosan 
nemtörõdöm. 
Nem megbízható.

A felelõsséget 
saját céljai 
elõmozdítására 
használja.

Azért vállalja a 
felelõsséget, hogy 
rombolhasson.

Tehetetlen, szeszélyes, 
felelõtlen.

Semmi.

Semmi.

Nagy kreatív kitartás.

Jó kitartás és 
építõ célok felé 
irányultság.

Elfogadható kitartás, 
ha nem 
túl nagyok az 
akadályok.

Lusta; rossz 
koncentrálás.

Kitartás az ellenségek 
elpusztításában. 
E pont alatt nincs 
építõ kitartás.

A romboló kitartás 
erõteljesen indul, 
gyorsan gyengül.

Vacillál 
bármilyen iránnyal 
kapcsolatban. 
Igen rossz 
koncentrálás. 
Hebehurgya.

Szórványos kitartás az 
önpusztításban.

Semmi.

Nagyfokú 
különbségtétel. 
Mindenfajta kommot 
jól megért, amit a 
Clear neveltetése 
módosít.

Kijelentések jó 
felfogása. 
Jó humorérzék.

Jó különbségtétel 
a kijelentések 
jelentésében.

Nagyon keveset fogad 
be akár szó szerint, 
akár másként. 
Hajlamos szó szerint 
venni a humort.

Szó szerint veszi a 
2,0-s tónusú 
megjegyzéseket.

Szó szerint 
veszi a riasztó 
megjegyzéseket. 
Humorát brutalitás 
jellemzi.

Semmiféle 
megjegyzést nem 
fogad el. Hajlamos 
mindent szó szerint 
venni, de erõltetett 
humorral próbál 
védekezni ellene.

Szó szerint 
vesz a tónusához illõ 
minden megjegyzést.

Teljesen szó szerint 
vesz mindent.

Kreatív érvekkel és 
energikussággal nyer 
támogatást.

Gyakorlatias 
érvekkel és kellemes 
modorral igyekszik 
támogatást szerezni.

Nem törõdik 
azzal, hogy mások 
támogatják-e.

Szid és kíméletlenül 
bírál, hogy 
kikövetelje 
a kívánságainak való 
engedelmeskedést.

Fenyegetést, 
büntetést és 
nyugtalanító 
hazugságokat 
alkalmaz, hogy 
uralkodjon másokon.

Semmissé tesz 
másokat, hogy olyan 
szintre kerüljenek, 
ahol felhasználhatók. 
Körmönfont és gonosz 
eszközök. Hipnózis, 
pletyka. Rejtett 
kontrollra törekszik.

Enturbulál másokat, 
hogy kontrollálja õket. 
Sajnálatért esedezik. 
Vad hazudozás, hogy 
együttérzést váltson ki.

Halottnak 
tetteti magát, 
hogy ne tartsák 
veszélyesnek, és 
odébbálljanak.

Drogok nélkül 
lehetetlen 
hipnotizálni.

Nehéz transzba vinni, 
hacsak nincs egy 
transzengram hatása 
alatt.

Lehetséges 
hipnotizálni, de 
amikor ébren van, 
éber.

Lehet belõle 
hipnotikus alany, de 
többnyire éber.

Valamennyire ellenáll, 
de hipnotizálható.

Hevesen ellenáll a 
megjegyzéseknek, de 
befogadja õket.

Állandó enyhe 
transzban van, de 
ellenáll.

Nagyon könnyen 
hipnotizálható. 
Minden megjegyzés 
„pozitív 
szuggesztióként” 
hathat.

Amikor „ébren van”, 
olyan, mint egy 
hipnotizált alany.

Igen örömtelinek 
találja a létezést.

Az életet többnyire 
örömtelinek találja.

Az idõ egy részében 
megtapasztalja az 
örömöt.

Pillanatokra 
tapasztalja meg az 
örömöt. Alacsony 
intenzitás.

Alkalmanként 
tapasztal némi örömöt 
különleges 
pillanatokban.

Ritkán érez bármilyen 
örömöt.

A legtöbb vidámság 
erõltetett. Az igazi 
öröm nem elérhetõ.

Nincs.

Nincs.

Kiváló.

Nagyon jó.

Jó.

Elfogadható.

Elég rossz.

Kifejezetten 
kártékony.

Veszélyesen 
kártékony.

Igen nagy mértékben 
kártékony.

Teljesen kártékony.

Sokan szeretik.

Határozottan szeretik.

Legtöbben tisztelik.

Néhányan kedvelik.

Ritkán kedvelik.

Legtöbben nyíltan 
utálják.

Általánosan megvetik.

Nem szeretik. 
Csak sajnálják 
néhányan.

Nem veszik 
figyelembe.

Kiváló állapotban 
vannak.

Jó állapotban vannak.

Elég jó.

Némi 
elhanyagoltságot 
mutat.

Igen elhanyagolt.

Gyakran 
tönkremennek. Rossz 
karban vannak.

Vacak. Vacak 
állapotban vannak.

Általában nagyon 
rossz állapotban 
vannak.

Fel sem fogja, hogy 
birtokol valamit.

Nagyon jól.

Jól.

Általában megértik.

Néha félreértik.

Gyakran félreértik.

Folyamatosan 
félreértik.

Nincs igazi megértés.

Egyáltalán nem értik 
meg.

Figyelmen kívül 
hagyják.

Kiváló.

Nagyon jó.

Jó.

Elfogadható.

Elég rossz.

Rendszerint kudarcot 
vall.

Csaknem mindig 
kudarcot vall.

Tökéletes kudarc.

Nincs erõfeszítés. 
Teljes kudarc.

Kiváló. Jelentõs 
várható élettartam.

Nagyon jó.

Jó.

Elfogadható.

Elég rossz.

Korai elhalálozás.

Rövid.

Hamarosan 
elhalálozik.

Csaknem halott.

4,0Tónus-

skála

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,1

0,5

0,1

Értelem által 
alátámasztott kreatív 
lelkesedéssel és 
energikussággal nyer 
támogatást.

Nem közvetít. Nincs 
tudatában a 
kommnak.


