B: elszabadul, kiszabadul, irányíthatatlan, áttöri a korlátot, szabálytalan, érdes
C: elhárít, eltér, otthagy, visszautasít, taszít, távolságtartás, tartózkodik
Cs: helyben mozgás, forgás, egy helyben, kavargás, örvénylés, helyben járás
D: üresség, hiány
F: belső erő, táplálat, akarat, lehető erő, forrás, szándék
G: megmaradás, teljesség, végtelen
Gy: sürget, indít, bíztat, figyelem, összpontosítás, érdeklődés, hívogat, tetszetős, megragadó
H: láthatatlan, légies, alig valami, csekély, kevés
J: visszafog, szűk keresztmetszet, takarékos, korlátozott lehetőség, korlátozott hozzáférés, kizárólagosság, egyéni, egyedi
K: nehézkes, akadályozott, akadozó, lassú, nehéz, nehézség, nehézkesség, akadály
L: lendület, kipattanó életerő, tudatos élettevékenység, rendezett létfolyam
Ly: két egyenlő részre választ, egy egészet kettéválaszt, elválasztás, elszakítás vele összefüggőtől, hozzátartozótól,
kettészakítás, kettéhasítás, kettézárás
M: belső, értékes, dudorodó, domborodó tartalom, belbecs
N: külső erő, nyomás, taszítás, kényszer, feladat, teendő, kötelesség, szükség
Ny: kiterjedés, terjeszkedés, nyúlás, elnyúlás, szétterülés, szétterültség
P: széthullás, elfogyás, leromlás, szétdarabolódás, elporladás, csökkenés, kimerülés
R: nagy, változtató, romboló erő, nagy hatóerő, visszafordíthatatlanul felforgató erő
S: megkerülhetetlen, körbefog, körbevesz, körbeölel, elkerülhetetlen, (feltétlen) szükséges
Sz: áthatol, hatékony
T: leszögez, lecövekel, mozdulatlanná merevít, egy ponton rögzít, mozdulatlan, megállapodik/szerződik, leszúrás,
lecövekelés, helyhezkötés, megegyezés, leszerződés, kőbevésés, egyezség
Ty: meder, egyensúly, helyén van, pihen, nyugalom, kerékvágás, sínen van, arany középút
V: összetartás, két, vagy több dolgot összefog, csokorba fog, ragasztó, közösség
Z: sokaság, sokminden, sokféle
Zs: munka gyümölcse, jó eredmény, becsület, tisztesség, juss
Nyújtott vég-mássalhangzó/Időítés (pl. kell, toll, agg): még nem következett be, de megfelelő feltételek mellett be fog;
benne rejlő, készenálló, várható, valószínű, feltételes
Magánhangzó előtt hiányzó mássalhangzó (pl. _ős, _én, _ál): bármi, akár a B-Zs minőségeken kívül eső dolog is
Magánhangzó mögött hiányzó mássalhangzó (pl. tó_, kő_, fű_): ~„az, ami ő”
A: független, különbözik, nincs vele kapcsolata
Á: átváltozik, átalakul, átlényegül
E: függeléke, tartozéka, hozzá kapcsolódó, "árukapcsolás", velejárója, vonzata
É: kiegészítésül csatlakozik, segítségül érkezik
I: szíve szerint, kedve szerint, neki való, ő maga; olyan, mint ő; neki kedvező, kedvére tevő, szüksége szerint
Í: idomul, alkalmazkodik, kedvére tesz, felé hajlik, megváltozik, felé irányul; olyanná lesz, mint ő; idomuló, alkalmazkodó
O: okozója, (valami)-t okozó
Ó: megnövelő, azt fokozó
Ö: tiltója, akadályozója
Ő: lecsökkentő, összezsugorító, visszaszorító
U: mélyben, mélyén, túl, rejtekében, hátterében, mögött, nem látszik, de valójában..., rejtekében való, mögötti,
elfedett, eltakart
Ú: hátterébe szorul, rejtekébe kerül, lemarad, a másik meghaladja őt, legyűrik, legyőzik
Ü: átlóg, ide átlátszik, (csak) úgy tűnik, mintha, látszólag
Ű: átszűrődik, átáramlik, átözönlik, kiderül, mit rejt, hogy milyen valójában, felfedi magát, megmutatja magát,
lelepleződik
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