
Praat ogenschijnlijk 
theta, maar heeft 
kwaadaardige 
bedoelingen.

Voorzichtige 
uitdrukking van een 
beperkt aantal 
persoonlijke ideeën.

Verdraait communicatie 
tot entheta, ongeacht de 
oorspronkelijke inhoud.

Spreekt bedreigend. 
Invalideert andere 
mensen.

Zal spreken over 
diepgewortelde 
overtuigingen en 
ideeën.

CONTROLE 

OVER DE 

OMGEVING

Slechts minimale 
functionele 
controle over alleen 
zichzelf.

EMOTIE

D E  H U B B A R D  T A B E L  V O O R  D E  E V A L U A T I E  V A N  D E  M E N S

GEDRAG EN 

FYSIOLOGIE

MEDISCH 

GEBIED

SEKSUEEL 

GEDRAG

HOUDING TEN 

OPZICHTE VAN 

KINDEREN

FEITELIJKE 

WAARDE VOOR 

DE SAMENLEVING 

VERGELEKEN MET 

DE SCHIJNBARE 

WAARDE

ETHISCH 

NIVEAU

OMGAAN 

MET DE 

WAARHEID

HOEVEELHEID 

MOED 

CONVERSATIE: 

SPREEKT

CONVERSATIE: 

LUISTERT

HOE IEMAND 

OMGAAT MET 

GESCHREVEN EN 

GESPROKEN 

COMMUNICATIE 

WANNEER HIJ ALS 

DOORGEEFLUIK 

FUNCTIONEERT

REALITEIT

(INSTEMMING)

MATE WAARIN 

MEN VERANT-

WOORDELIJKHEID 

AANKAN

MATE WAARIN 

MEN 

VOLHARDT IN EEN 

BEPAALD 

STREVEN

LETTERLIJK-

HEID 

WAARMEE 

OPMERKINGEN 

WORDEN OPGEVAT

WIJZE 

WAAROP 

IEMAND MET 

ANDEREN OMGAAT

HYPNOTISCH 

NIVEAU

VERMOGEN 

OM PLEZIER 

IN HET HEDEN TE 

ERVAREN

JE WAARDE 

ALS VRIEND

IN HOEVERRE 

ANDEREN JE 

MOGEN

DE STAAT 

VAN JE 

BEZITTINGEN 

HOE GOED 

JE WORDT 

BEGREPEN

POTENTIEEL 

SUCCES

POTENTIEEL 

VOORTBESTAAN1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Enthousiasme, 
uitbundigheid.

Sterke interesse.

Lichte interesse.

Tevredenheid.

Onverschilligheid.

Verveling.

Tot uitdrukking 
gebrachte wrok.

Kwaadheid.

Niet tot 
uitdrukking 
gebrachte wrok.

Angst.

Verdriet.

Apathie.

Enorme apathie.

Uitstekend in 
projecten, uitvoering. 
Snelle reactietijd 
(leeftijd in 
aanmerking 
genomen).

Goed in projecten, 
uitvoering, sport.

In staat tot redelijke 
mate van activiteit, 
sport.

Betrekkelijk 
passief, maar wel 
in staat tot actie.

In staat tot 
destructieve en 
geringe 
constructieve actie.

In staat tot 
destructieve actie.

In staat tot 
mindere mate 
van uitvoering.

In staat tot 
betrekkelijk 
onbeheerste actie.

In leven als 
organisme.

Toon 

Schaal 4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.1

0.5

0.1

Krijgt bijna nooit 
ongelukken. Geen 
psychosomatische 
ziekten. Bijna 
immuun voor 
bacteriën.

Uitermate goed 
bestand tegen 
gewone infecties. 
Geen 
verkoudheden.

Bestand tegen 
infecties en ziekten. 
Slechts weinig 
psychosomatische 
ziekten.

Af en toe ziek. 
Vatbaar voor de 
gewone ziekten.

Heel af en toe 
ernstige ziekten.

Ziekten met 
afzettingen 
(artritis). (Het 
gebied tussen 1.0 
en 2.0 is onderling 
verwisselbaar.)

Endocriene en 
neurologische 
ziekten.

Chronisch slecht 
functioneren van 
organen. 
(Overkomt van 
alles.) 

Chronisch ziek. 
(Weigert voedsel.)

Seksuele interesse 
groot, wordt echter 
vaak gesublimeerd 
tot creatief denken.

Grote interesse in 
kinderen.

Grote interesse in 
de andere sekse. 
Trouw.

Liefde voor 
kinderen.

Interesse in 
voortplanting.

Interesse in 
kinderen.

Geen interesse in 
voortplanting.

Geringe 
verdraagzaamheid 
van kinderen.

Afkeer van seks; 
walging.

Vitten op en 
nervositeit over 
kinderen. 

Verkrachting. Seks 
als straf.

Wrede behandeling 
van kinderen. 

Promiscuïteit, 
pervers gedrag, 
sadisme, afwijkende 
praktijken.

Gebruik van kinderen 
voor sadistische 
doeleinden.

Impotentie, 
ongerustheid, 
mogelijke pogingen 
om voort te planten.

Ongerustheid over 
kinderen.

Geen poging om 
voort te planten.

Grote controle over 
zichzelf. Ondernemend 
ten opzichte van 
omgeving. Heeft er een 
hekel aan om de baas 
over mensen te spelen. 
Is in staat tot zeer 
logisch denken, 
levendige emoties.

Denkt logisch. 
Goede beheersing. 
Accepteert bezit. 
Vrije emotie. 
Liberaal.

Heeft controle over 
lichamelijke functies. 
Denkt logisch. 
Vrije emoties nog 
steeds onderdrukt. 
Staat anderen toe 
rechten te hebben. 
Democratisch.

In controle van 
functies en enig 
logisch denken. 
Heeft niet veel 
behoefte aan bezit.

Antagonistisch en 
destructief voor 
zichzelf, anderen 
en de omgeving. 
Wil de baas spelen 
om anderen te 
kwetsen.
Vernietigt of vernielt 
anderen of de 
omgeving. Wanneer 
dit niet lukt, vernietigt 
hij wellicht zichzelf. 
Fascistisch.

Geen controle over het 
logisch denken of de 
emoties. Blijkbaar wel 
organische controle. 
Gebruikt achterbakse 
middelen om anderen 
te domineren, met name 
hypnose. 
Communistisch.

Geen controle over 
zichzelf, anderen, 
de omgeving. 
Zelfmoord.

Grote waarde. 
Schijnbare waarde 
zal bewaarheid 
worden. Creatief 
en constructief.

Goede waarde voor 
de samenleving. 
Past de omgeving 
aan ten voordele 
van zichzelf en 
anderen.

Elke schijnbare 
waarde is feitelijke 
waarde. Redelijke 
waarde.

In staat tot 
constructief 
handelen; zelden in 
grote kwantiteit. 
Kleine waarde. 
“Goed aangepast.”

Gevaarlijk. Elke 
schijnbare waarde 
wordt tenietgedaan 
door het potentiële 
gevaar dat hij 
anderen kwetst.

Onoprecht. Groot 
blok aan het been. 
Mogelijke moordenaar. 
Zelfs wanneer de 
bedoelingen naar 
eigen zeggen goed zijn, 
zal hij vernietiging 
brengen.

Voortdurend blok 
aan het been. 
Enturbuleert anderen. 
Schijnbare waarde 
wordt tenietgedaan 
door kwaadaardige 
en verborgen 
bedoelingen.

Blok aan het been 
van de samenleving. 
Mogelijk zelfmoord. 
Slaat totaal geen acht 
op anderen.

Groot blok aan 
het been. Behoeft 
de zorg en 
inspanningen van 
anderen zonder 
enige bijdrage te 
leveren.

Baseert ethiek op 
rationaliteit. Zeer 
hoog ethisch 
niveau.

Gehoorzaamt aan 
de ethiek van de 
groep, maar schaaft 
deze naar boven bij 
wanneer de logica 
dit vereist.

Volgt zo goed als 
mogelijk de ethiek 
waarin hij is 
opgevoed. Zedelijk.

Gaat onoprecht 
met ethiek om. Niet 
in het bijzonder 
eerlijk of oneerlijk.

Onder dit punt: 
autoritair. 
Chronisch en 
botweg oneerlijk 
wanneer de 
gelegenheid zich 
voordoet.
Onder dit punt: 
crimineel. 
Immoreel. 
Voortdurend 
oneerlijk. 
Destructief in alle 
ethische zaken.
Seksueel delinquent. 
Negatieve ethiek. 
Zonder reden 
achterbaks oneerlijk. 
Pseudo-ethische 
handelingen 
verbergen de 
perversie van ethiek.

Niet-bestaand. 
Denkt niet. 
Gehoorzaamt 
iedereen.

Geen.

Hoog concept van 
de waarheid.

Eerlijk.

Voorzichtig bij het 
ventileren van 
waarheden. 
Leugentjes om 
bestwil.

Onoprecht. 
Onzorgvuldig met 
de feiten.

De waarheid wordt 
verdraaid zodat 
deze in 
overeenstemming 
met antagonisme 
is.

Openlijk en 
destructief liegen.

Ingenieuze en 
kwaadaardige 
verdraaiingen van 
de waarheid. 
Verbergt leugens 
heel listig.

Beschrijft 
nauwkeurig feiten 
zonder een idee te 
hebben of deze 
werkelijk zijn.

Geen reactie.

Grote hoeveelheid 
moed.

Toont moed als de 
risico’s 
aanvaardbaar zijn.

Toont behoedzaam 
moed als de risico’s 
klein zijn.

Noch moedig, 
noch laf. 
Onverschillig voor 
gevaar.

Reactieve, 
onnadenkende 
uithalen naar 
gevaar.

Onnadenkende 
heldhaftigheid, 
gewoonlijk 
schadelijk voor 
zichzelf.

Laat af en toe 
achterbaks 
handelen zien; voor 
de rest is hij laf.

Volledige lafheid.

Geen reactie.

Sterke, bekwame, 
snelle en volledige 
uitwisseling van 
overtuigingen en 
ideeën.

Zal diepgewortelde 
overtuigingen en 
ideeën accepteren, ze 
overwegen.

Luistert naar ideeën en 
overtuigingen als deze 
voorzichtig worden 
geuit.

Terloopse doelloze 
conversatie.

Luistert alleen maar 
naar alledaagse zaken.

Luistert naar 
bedreigingen. 
Maakt openlijk theta-
gesprekken belachelijk.

Praat alleen maar over 
dood, verderf en haat.

Luistert alleen maar 
naar dood en verderf. 
Maakt theta-lijnen 
kapot.

Luistert weinig; 
meestal naar intrige, 
roddel, leugens.

Praat heel weinig en 
alleen op een 
apathische toon.

Luistert weinig; 
meestal naar apathie 
of medelijden.

Praat niet.

Luistert niet.

Geeft theta-
communicatie 
door en draagt 
hieraan bij. Kapt 
entheta-lijnen af.

Geeft theta-
communicatie 
door. Neemt 
aanstoot aan 
entheta-lijnen en 
slaat hiernaar terug.

Geeft communicatie 
door. Conservatief. Is 
geneigd tot gematigde 
constructieve en 
creatieve 
communicaties.

Laat elke 
communicatie in 
een hogere of lagere 
toon weg. 
Devalueert 
noodsituaties.

Communiceert in 
vijandige of 
dreigende taal. Geeft 
slechts een kleine 
hoeveelheid theta 
door.

Houdt theta-
communicatie tegen. 
Geeft entheta-
communicatie door en 
verdraait deze.

Geeft slechts 
kwaadaardige 
communicatie door.

Kapt 
communicatielijnen af. 
Zal niets doorgeven.

Slaat weinig acht op 
communicatie. Geeft 
niets door.

Op zoek naar 
verschillende 
gezichtspunten om 
de eigen realiteit te 
verdiepen. 
Verandert realiteit.

In staat om de realiteit 
van anderen te 
begrijpen en op 
waarde te schatten en 
om van gezichtspunt 
te veranderen. 
Meegaand.

Is zich bewust dat 
andere realiteiten 
mogelijk gegrond 
zijn. Conservatieve 
instemming.

Weigering om twee 
realiteiten met elkaar in 
overeenstemming te 
brengen. Onverschilligheid 
bij een botsing van 
realiteiten. Te onverschillig 
om het ermee eens te 
zijn of van mening te 
verschillen.

Verbale twijfel. 
Verdediging van eigen 
realiteit. Probeert die 
van anderen te 
ondermijnen. 
Verschilt van mening.

Vernietiging van 
strijdige realiteit. “Je 
hebt het mis.” 
Verschilt van 
mening met de 
realiteit van 
anderen.
Twijfels aan eigen 
realiteit. 
Onzekerheid. 
Twijfelt aan de 
strijdige realiteit.

Schaamte, 
ongerustheid, grote 
twijfel aan eigen 
realiteit. Accepteert 
gemakkelijk de realiteit 
van anderen wanneer 
deze hem wordt 
opgedrongen.

Trekt zich volledig 
terug van een strijdige 
realiteit. Geen 
realiteit.

Inherent gevoel van 
verantwoordelijkheid 
op alle drijfveren.

In staat om 
verantwoordelijkheid 
aan te kunnen en te 
dragen.

Gaat op een 
slordige manier met 
verantwoordelijkheid 
om.

Te onverschillig. 
Niet betrouwbaar.

Gebruikt 
verantwoordelijkheid 
voor eigen 
doeleinden.

Neemt 
verantwoordelijkheid 
om te vernietigen.

Incapabel, 
wispelturig, 
onverantwoordelijk.

Geen.

Geen.

Grote creatieve 
volharding.

Goede volharding 
en doelgericht in 
het bereiken van 
constructieve 
doelen.

Volhardt redelijk 
als de obstakels 
niet al te groot 
zijn.

Passief, slechte 
concentratie.

Volhardt in het 
vernietigen van de 
vijand. Onder dit 
punt geen 
constructieve 
volharding.

Destructieve 
volharding begint 
sterk, maar zwakt 
snel af.

Aarzeling bij elk 
streven. Zeer slechte 
concentratie. 
Wispelturig.

Volhardt af en toe 
in de richting van 
zelfvernietiging.

Geen.

Differentieert 
heel goed. Goed 
begrip van alle 
communicaties 
zoals nader bepaald 
door de opleiding 
van de Clear.

Goed begrip van 
opmerkingen. 
Goed gevoel voor 
humor.

Differentieert de 
betekenissen van 
opmerkingen goed.

Accepteert heel 
weinig, letterlijk of 
anderszins. 
Geneigd humor 
letterlijk te nemen.

Vat opmerkingen 
in toon 2.0 
letterlijk op.

Vat alarmerende 
opmerkingen 
letterlijk op. Wreed 
gevoel voor humor.

Accepteert geen 
enkele opmerking. 
De neiging om alles 
letterlijk op te vatten 
wordt ontweken door 
geforceerde humor.

Alles van dezelfde 
toon wordt letterlijk 
opgevat.

Alles wordt volledig 
letterlijk opgevat.

Verkrijgt steun 
door creatief 
logisch denken 
en bezieling.

Nodigt uit tot steun 
door praktisch 
redeneren en 
vriendelijkheid.

Onverschillig of 
anderen hem 
steunen.

Zeurt en 
bekritiseert recht 
voor zijn raap om 
gehoorzaamheid af 
te dwingen.

Gebruikt 
bedreigingen, 
straffen en 
alarmerende 
leugens om over 
anderen te 
domineren.
Nullificeert anderen om 
hen op een niveau te 
krijgen waar ze kunnen 
worden gebruikt. 
Onoprechte en 
kwaadaardige middelen. 
Hypnose, roddel. 
Probeert verborgen macht 
te verwerven.

Enturbuleert anderen 
om hen te 
overheersen. Huilt om 
medelijden op te 
wekken. Liegen in het 
wilde weg om 
medeleven te 
verkrijgen.

Doet net of hij 
dood is zodat 
anderen niet 
denken dat hij 
gevaarlijk is en weg 
zullen gaan.

Onmogelijk te 
hypnotiseren 
zonder drugs.

Moeilijk in trance 
te brengen tenzij 
er nog steeds een 
trance-engram 
aanwezig is.

Zou 
gehypnotiseerd 
kunnen worden, 
maar is alert 
wanneer hij 
wakker is.

Kan worden 
gehypnotiseerd, 
maar is meestal 
alert.

Gaat er enigszins 
tegen in, maar kan 
wel worden 
gehypnotiseerd.

Gaat hevig tegen 
opmerkingen in, 
maar neemt ze wel 
in zich op.

In een permanente 
lichte trance, gaat er 
echter tegen in.

Zeer hypnotisch. 
Elke opmerking die 
wordt gemaakt kan 
een “positieve 
suggestie” zijn.

Staat gelijk aan een 
gehypnotiseerd 
iemand wanneer 
die “wakker” is.

Vindt het bestaan 
heel plezierig.

Vindt het leven de 
meeste tijd 
plezierig.

Ervaart soms 
plezier.

Ervaart plezierige 
momenten. Lage 
intensiteit.

Ervaart af en toe 
enig plezier in 
buitengewone 
situaties.

Ervaart zelden 
plezier.

De meeste 
vrolijkheid is 
geforceerd. Echt 
plezier buiten 
bereik.

Geen.

Geen.

Uitmuntend.

Zeer goed.

Goed.

Redelijk.

Slecht.

Beslist een blok aan 
het been.

Gevaarlijk blok aan 
het been.

Zeer ernstig blok 
aan het been.

Volledig een blok 
aan het been.

Door velen geliefd.

Zeer geliefd.

Door de meesten 
gerespecteerd.

Door enkelen 
gemogen.

Zelden gemogen.

De meesten laten 
openlijk blijken je 
niet te mogen.

Algemeen veracht.

Niet geliefd. Alleen 
door sommigen 
beklaagd.

Er wordt geen acht 
op je geslagen.

In uitmuntende 
staat.

In goede staat.

Redelijk goed.

Geeft blijk 
van enige 
verwaarlozing.

Zeer verwaarloosd.

Vaak kapot. Slecht 
onderhouden.

Slecht. 
In slechte staat.

Over het algemeen 
in zeer slechte staat.

Geen besef van 
bezit.

Zeer goed.

Goed.

Gewoonlijk 
begrepen.

Soms verkeerd 
begrepen.

Vaak verkeerd 
begrepen.

Voortdurend 
verkeerd begrepen.

Geen werkelijk 
begrip.

Helemaal niet 
begrepen.

Genegeerd.

Uitmuntend.

Zeer goed.

Goed.

Redelijk.

Slecht.

Gewoonlijk een 
mislukking.

Mislukt bijna 
altijd.

Absolute 
mislukking.

Geen poging. 
Volledige 
mislukking.

Uitmuntend. 
Aanzienlijke 
levensduur.

Zeer goed.

Goed.

Redelijk.

Slecht.

Vroegtijdig 
overlijden.

Kort.

Spoedig overlijden. 

Bijna dood.

4.0 Toon

Schaal

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.1

0.5

0.1

Verkrijgt steun 
door creatief 
enthousiasme 
en vitaliteit, 
ondersteund door 
logica.

Geeft niets door. 
Zich niet bewust 
van communicatie.

5

Spreekt bedreigend. 
Invalideert andere 
mensen.

12
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