
Kun den mest 
grundlæggende 
funktionskontrol 
over sig selv. Ingen 
kontrol over fornuft 
eller emotioner.

EMOTION
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Begejstring.

Iver.

Stærk interesse.

Mild interesse.

Tilfreds.

Ligegyldighed.

Kedsomhed.

Udtrykt fortørnelse.

Vrede.

Uudtrykt fortørnelse.

Frygt.

Sorg.

Apati.

Dybeste apati.

Fortræffelig til 
projekter, udførelse. 
Hurtig reaktionstid 
(relativ i forhold til 
alder).

God til projekter, 
udførelse, sport.

I stand til rimelig 
mængde handling, 
sport.

Relativt inaktiv, men i 
stand til handling.

Formår destruktiv og 
mindre konstruktiv 
handling.

Formår destruktiv 
handling.

Kan udføre 
mindre ting.

Formår relativt 
ikke-kontrollerede 
handlinger.

I live som 
organisme.

Tone-

skala 4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,1

0,5

0,1

Kommer så godt 
som aldrig ud for 
ulykker. Ingen 
psykosomatiske 
lidelser. Næsten 
immun over for 
bakterier.

Yderst 
modstandsdygtig 
over for almindelige 
infektioner – ingen 
forkølelser.

Modstandsdygtig 
over for infektioner 
og sygdomme. Få 
psykosomatiske 
lidelser.

Lejlighedsvis syg. 
Modtagelig for 
almindelige 
sygdomme.

Af og til forekommer 
alvorlige lidelser.

Aflejringslidelser 
(ledegigt). 
(Sygdommene i 
området fra 1,0 til 2,0 
kan byttes ud med 
hinanden).

Endokrine og 
neurologiske lidelser.

Kroniske 
funktionsfejl i 
organer. (Ofte udsat 
for ulykker).

Kronisk syg. 
(Afviser at tage 
næring til sig).

Seksuel interesse høj, 
men ofte sublimeret 
til kreativ tænkning.

Intens interesse 
for børn.

Stærk interesse 
for det modsatte køn. 
Trofasthed.

Holder af børn.

Interesse i formering.

Interesse for børn.

Uinteresseret i 
formering.

Vag tolerance over 
for børn.

Lede ved sex – 
frastødt ved det.

Hakker på, og er 
nervøs over for børn. 

Voldtægt, 
sex som afstraffelse.

Brutal behandling 
af børn.

Promiskuitet, 
perversion, sadisme, 
udskejende 
udøvelser.

Udnytter børn i 
sadistisk øjemed.

Impotens, ængstelse, 
mulige bestræbelser 
på formering.

Ængstes ved børn.

Ingen bestræbelser 
på formering.

Stærkt udbredt 
herredømme over 
sig selv. Pågåenhed 
over for omgivelserne. 
Bryder sig ikke om at 
kontrollere folk. Høj 
evne til at ræsonnere, 
letbevægelige emotioner.

Ræsonnerer godt. 
God kontrol. 
Accepterer ejerskab. 
Emotion fri. Liberal.

Kontrollerer 
kropsfunktioner. 
Ræsonnerer godt. Fri 
emotion stadig hæmmet. 
Indrømmer andre 
rettigheder. 
Demokratisk.

Har kontrol over 
funktioner
og nogen evne til 
at ræsonnere. Ønsker 
ikke ejerskab af 
meget.

Antagonistisk og 
destruktiv mod sig 
selv, andre og 
omgivelser. Ønsker 
herredømme med 
henblik på at skade.

Knuser eller 
ødelægger andre 
eller omgivelser. 
Kan ødelægge sig 
selv ved fiasko. 
Fascistisk.

Ingen kontrol af 
fornuft eller emotioner, 
men tilsyneladende 
organkontrol. 
Benytter udspekulerede 
kontrolmidler over for 
andre, specielt hypnose. 
Kommunistisk. 

Intet herredømme 
over sig selv, andre 
eller omgivelser. 
Selvmord.

Høj værdi. 
Tilsyneladende værdi 
vil blive virkeliggjort. 
Kreativ og 
konstruktiv.

God værdi for 
samfundet. Tilpasser 
omgivelserne til 
fordel for sig selv 
og andre.

Enhver 
tilsyneladende 
værdi er den faktiske 
værdi. Temmelig 
god værdi.

I stand til 
konstruktive 
handlinger; sjældent 
i et omfang, der bør 
tages i betragtning.
Lille værdi. 
”Godt tilpasset.”

Farlig. Enhver 
tilsyneladende 
værdi udslettet på 
grund af mulige 
skader på andre.

Uoprigtig. En alvorlig 
belastning. Potentiel 
morder. Vil selv med 
påståede gode 
hensigter bevirke 
ødelæggelse.

Direkte belastning. 
Enturbulerer andre. 
Tilsyneladende værdi 
udlignes af skjulte, 
onde hensigter.

Belastning for 
samfundet. Potentiel 
selvmorder. 
Fuldstændig ligeglad 
med andre.

Stor belastning, 
behøver pleje og 
andres indsats uden 
at bidrage.

Grunder etik på 
fornuft. Særdeles 
højt etikniveau.

Tager hensyn til 
gruppens etik, 
men højner den 
yderligere som krævet 
af fornuft.

Følger den tillærte 
etik så ærligt som 
muligt. Moralsk.

Behandler etik 
uoprigtigt, men ikke 
hverken videre ærligt 
eller uærligt.

Kronisk og direkte 
uærlig, når lejlighed 
byder sig. På dette 
punkt og under:
autoritarisme, 
kriminelle.

Under dette punkt: 
kriminel. Umoralsk. 
Aktivt uærlig. 
Ødelægger enhver 
form for etik.

Seksualforbryder. 
Negativ etik. 
Lusket uærlig. 
Fordærver ærlighed 
uden grund.

Ikke eksisterende. 
Tænker ikke. Adlyder 
hvem som helst.

Ingen.

Høje begreber 
om sandhed.

Sandfærdig.

Forsigtig med at 
hævde sandheder. 
Sociale løgne.

Uoprigtig. 
Ligeglad med 
kendsgerninger.

Sandheden 
bliver fordrejet, 
så den passer til 
antagonismen.

Lyver direkte og 
destruktivt.

Opfindsom og 
ondskabsfuld 
forvanskning af 
sandheden. Dækker 
løgne kunstfærdigt.

Fortæller udførligt 
om kendsgerninger 
uden begreb om 
deres realitet.

Ingen reaktion.

Stort mod.

Udviser mod ved 
rimelig risiko.

Konservativ 
udvisning af mod 
ved ringe risiko.

Hverken modig eller 
fej. Negligerer fare.

Reaktive, uovervejede 
angreb på farer.

Blind tapperhed, 
som regel til skade 
for sig selv.

Lejlighedsvis 
hemmelig udfoldelse 
af handling, 
ellers fej.

Helt igennem fej.

Ingen reaktion.

Kraftig, dygtig, 
hurtig og udførlig 
udveksling af 
anskuelser, idéer.

Vil tale om dybtfølte 
idéer og anskuelser.

Vil acceptere dybtfølte 
idéer, anskuelser og 
overvejer dem.

Udtrykker forsigtigt et 
begrænset antal personlige 
idéer og opfattelser.

Modtager idéer og 
anskuelser, hvis de 
fremsættes forbeholdent.

Ubekymret, formålsløs 
samtale.

Lytter kun til 
almindeligheder.

Taler i truende 
vendinger. Fornedrer 
andre mennesker.

Lytter efter trusler. 
Gør åbenlyst nar 
ad theta-tale.

Taler kun om død og 
ødelæggelse. Had.

Lytter kun til død 
og ødelæggelse. 
Ødelægger theta-linjer.

Taler tilsyneladende 
theta, men med 
ond hensigt. Lyver.

Lytter kun lidt, men
mest til intriger, sladder. 
Lyver.

Taler kun i apatiske 
baner. Meget lidt

Lytter kun lidt: for det 
meste til apati eller 
medynk.

Siger ikke noget.

Hører ikke efter.

Videregiver 
theta-kommunikation, 
bidrager til den. 
Afbryder entheta-linjer.

Videregiver 
theta-kommunikation. 
Bryder sig ikke om 
og slår tilbage mod 
entheta-linjer.

Videregiver 
kommunikation. 
Konservativ. Hælder til 
moderate udlægninger 
og moderat skabelse.

Udelader enhver 
kommunikation af 
højere eller lavere tone – 
nedprioriterer 
presserende sager.

Handler i form af 
fjendtlig eller truende 
kommunikation. Lader 
kun en lille del theta 
slippe igennem.

Forvansker 
kommunikation 
til entheta uanset 
oprindeligt indhold.
Standser 
theta-kommunikation. 
Videregiver og 
forvansker entheta.

Videregiver 
kun ondsindet 
kommunikation.
Afbryder 
kommunikationslinjer. 
Vil ikke videregive 
kommunikation.

Ænser ikke 
kommunikationer ret 
meget. Videregiver 
dem ikke.

Søger efter andre 
synspunkter for at 
udvide egen realitet. 
Ændrer realitet.

Evne til at forstå 
og vurdere andres 
realitet og til at skifte 
synspunkt. Velvilligt 
indstillet.

Bevidst om den 
mulige værdi af 
en anden realitet. 
Konservativ enighed.

Vægrer sig ved at
få to realiteter til 
at passe sammen. 
Ligegyldighed over for 
uoverensstemmende 
realitet. For ligeglad 
til enten at være enig 
eller uenig.

Betvivler højlydt – 
forsvarer egen realitet. 
Søger at underminere 
andres. Er uenig.

Destruktion af 
opponerende realitet. 
”Du har uret.” Uenig i 
andres realitet.

Tvivl om egen realitet. 
Usikkerhed. Tvivl om 
opponerende realitet.

Skam, ængstelse – 
stærk tvivl om egen 
realitet, lader sig let 
påtvinge andres 
realitet.

Trækker sig 
helt tilbage fra 
modstridende 
realiteter – ingen 
realitet.

Iboende 
ansvarsfølelse på 
alle dynamikker.

I stand til at påtage 
sig ansvar og udføre 
pligter.

Håndterer ansvar på 
en sjusket måde.

Meget ligegyldig, 
ikke pålidelig.

Udnytter ansvar til 
at fremme egne 
formål.

Tager ansvar for at 
kunne ødelægge.

Uduelig, lunefuld, 
uansvarlig.

Ingen.

Ingen.

Stor kreativ 
udholdenhed.

God udholdenhed 
og fremdrift mod 
konstruktive mål.

Ret god 
udholdenhed, 
såfremt hindringerne 
ikke er alt for store.

Uvirksom, ringe 
koncentration.

Udholdenhed i 
ødelæggelse af 
fjender. Herfra og 
nedefter ingen 
konstruktiv 
udholdenhed.

Destruktiv 
udholdenhed, der 
begynder stærkt, 
men hurtigt aftager.

Vakler på enhver 
kurs. Meget ringe 
koncentration. 
Forfløjen.

Sporadisk 
udholdenhed i 
retning mod 
selvdestruktion.

Ingen.

Høj differentiering. 
God forståelse af al 
kommunikation, som 
modificeret af en 
clears uddannelse.

God opfattelse af 
udtalelser. God 
humoristisk sans.

God differentiering 
af udtalelsernes 
betydning.

Godtager meget 
lidt, hvad enten det 
er bogstaveligt eller 
på anden måde. 
Tilbøjelig til at tage 
humor bogstaveligt.

Accepterer udtalelser 
på tone 2,0 
bogstaveligt.

Tager foruroligende 
udtalelser 
bogstaveligt. Brutal 
sans for humor.

Manglende 
godtagelse af enhver 
udtalelse. Tendensen 
til at tage alt 
bogstaveligt undgås 
ved anstrengt humor.

Opfatter enhver 
udtalelse, der passer 
til tonen, bogstaveligt.

Fuldstændig 
bogstavelig accept.

Vinder støtte gennem 
kreativt ræsonnement 
og vitalitet.

Opfordrer til bistand 
ved aktivt 
ræsonnement 
og gode manerer.

Ligeglad med andres 
bistand.

Hakker på og 
kritiserer åbent 
for at kræve 
efterkommelse 
af egne ønsker.

Bruger trusler, 
afstraffelse og 
foruroligende løgne 
til at dominere 
andre.

”Jorder” andre for at 
få dem til et niveau, 
hvor de kan udnyttes. 
Udspekulerede, 
ondskabsfulde kneb. 
Hypnose, sladder. 
Søger at udøve 
kontrol i det skjulte.

Enturbulerer andre 
for at kontrollere 
dem. Påkalder sig 
medynk. Lyver 
vildt for at vinde 
sympati.

Foregiver død for 
at få andre til at anse 
sig for ufarlig og 
gå væk.

Umulig at 
hypnotisere uden 
brug af stoffer og 
samtykke.

Vanskelig at få i 
trance, medmindre 
der stadig findes et 
trance-engram.

Kan godt 
hypnotiseres, men 
er bevidst i vågen 
tilstand.

Kan godt gøres til 
genstand for hypnose, 
men er for det meste 
opmærksom.

Sætter sig en del 
imod, men kan blive 
hypnotiseret.

Sætter sig 
kraftigt imod 
bemærkninger, men 
absorberer dem.

I en permanent 
lettere trance, men 
sætter sig imod.

Meget modtagelig 
for hypnose. Enhver 
bemærkning kan 
blive til en ”positiv 
suggestion”.

Den ”vågne” tilstand 
her svarer til den hos 
en hypnotiseret.

Finder tilværelsen 
ganske fyldt med 
glæde.

Finder livet glædeligt 
det meste af tiden.

Oplever glæde noget 
af tiden.

Oplever nogle gange 
et øjeblik af glæde. 
Lav intensitet.

Oplever lejlighedsvis 
nogen glæde i 
ekstraordinære 
øjeblikke.

Oplever sjældent 
nogen glæde.

Munterheden for 
det meste forceret. 
Egentlig glæde uden 
for rækkevidde.

Ingen.

Ingen.

Fortræffelig.

Yderst god.

God.

Ret god.

Ringe.

En afgjort belastning.

En farlig belastning.

En meget stor 
belastning.

Total belastning.

Elsket af mange.

Vellidt.

Respekteret af de 
fleste.

Vellidt af nogle få.

Sjældent afholdt.

De fleste bryder 
sig åbent ikke 
om personen.

Almindeligt afskyet.

Ikke vellidt. Kun 
nogle har ondt 
af personen.

Bliver overset.

I fortræffelig stand.

I god stand.

Ret god.

Viser tegn på 
forsømmelse.

Meget forsømt.

Ofte i stykker. 
I dårlig forfatning.

Ringe. 
I dårlig stand.

Generelt i meget 
dårlig stand.

Ingen opfattelse 
af ejendele.

Yderst godt.

Godt.

Normalt.

Misforstås somme 
tider.

Misforstås ofte.

Misforstås hele 
tiden.

Ingen rigtig 
forståelse.

Forstås overhovedet 
ikke.

Ignoreres.

Fortræffelig.

Yderst god.

God.

Ret god.

Ringe.

Har som regel 
fiasko.

Har næsten altid 
fiasko.

Total fiasko.

Ingen bestræbelse. 
Total fiasko.

Fortræffelig. 
Høj levealder.

Yderst god.

God.

Ret god.

Ringe.

Dør tidligt.

Kort.

Dør snart.

Næsten død.

4,0 Tone-

skala

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,1

0,5

0,1

Vinder støtte gennem 
entusiasme 
og vitalitet støttet af 
fornuft.

Videregiver ikke 
kommunikationer. 
Ikke bevidst om dem.

Ingen.
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