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PAUL H. SMITH (major, erus) TUTVUSTUS
Mitmetel väga mõjuvatel põhjustel keeldusin ma visalt avalikustamast seda DIA CRV käsiraamatut.
Kuna osal minu endistest kolleegidest oli vähem lisatingimusi selle käsiraamatu levitamise suhtes,
muutub selle avaldamine nüüd möödapääsmatuks, alustades selle postitamisega siin veebilehel.
(Tõlkija: kuna mul ei ole õnnestunud saada kontakti Palyne Gaenir’iga, siis eeldan, et see postitati
algselt tema lehel http://www.firedocs.com/remoteviewing/.)
Näib, et parim, mida saan hetkel teha, on pakkuda vähemalt selle käsiraamatu tausta, et inimesed
teaksid paremini, kuidas sellesse suhtuda. 1983–1984. aastal osalesid Ft Meade’is kuus sõjalise
kaugvaatluse üksuse isikut SRI International poolt korraldatud treeningus.
See oli hiljuti väljatöötatud koordinaatidel põhinev kaugvaatluse treening ja selle peamine arendaja
ning treener oli legendaarne Ingo Swann. Ühel esimestest treenijatest, Rob Cowart’il diagnoositi vähk
ning ta saadeti aktiivsest teenistusest tervislikel põhjustel erru, lõpetades treeningu vaid paar kuud
pärast selle algust.
(Kurvastuseks, Rob, kes oli erus mitmeid aastaid, suri umbes aasta tagasi tal diagnoositud haigusesse.) Teine, Tom „Nance” (tema varjunimi Jim Schnabeli raamatus „Kaugvaatlejad”), läbis katsealusena kaugvaatluse teostatavuse tõestusena kogu treeningu Etapp VI-ni.
Tema tulemused polnud lihtsalt muljetavaldavad. Mõnesid neist võis pidada isegi suurepärasteks.
1984. aasta jaanuaris alustasid järele jäänud neli isikut Ingo juhendamisel treeningut Californias ja
New York’is. Selline tegevus kestis kogu aasta.
Ed Dames, „Liam”, Charlene ja mina ise jätkasime kuni detsembrini (kuigi Ed Dames langes poja sünni
tõttu just enne treeningtsükli lõpetamist rühmast välja). Meie lõpetasime treeningu Ingoga kuni
Etapp III läbimiseni.
1984. aasta lõpupoole sunniti meie patroon ja juht, kindralmajor Burt Stubblebine, erru minema ning
meie kaugvaatlusprogramm ähvardati lõpetada. Selle tulemusena ei antud edasisteks treeninguteks
luba.
1985. aastal oli meie tulevik väga ebakindel. Sellegipoolest olid väeüksuse ülem koos Fred „Skip”
Atwater’iga (treening- ja operatiivohvitser) lootusrikkad, et üksus leiab rahalise toetaja (mis tõesti ka
juhtus) ning otsustasid jätkata meie treeningut kuni Etapp VI-ni koos Nance’ kogemuste abi ning
Atwateri ja teiste liikmete seni kogutud arvestatava dokumentatsiooni ning teoreetiliste teadmistega.
Oma treeningu tulemuste ning hulga edukate operatiiv- ning treeningprojektide saavutustega näitasime, et CRV tõesti toimib ning selle põhjal tehti lõpuks edasine otsus proovida ja kasutada Ingo
metoodikat võimalikult puhtas vormis.
Otsuse põhjenduseks toodi, et me ei pruugi enam mitte kunagi saada majaväliseks treeninguks
heakskiitu. Samas pidime olema võimelised jätkama selle metoodikaga isegi pärast teatud
kollektiivseid teadmisi omanud liikmete üksusest lahkumist.
Mina olin omandanud üksuses sõnaosava mehe maine. Lisaks näisid Skip ja väeüksuse ülem arvavat,
et mul on kindel ja tugev arusaam sellest teooriast ning metoodikast. Niisiis paluti mul koos teiste
treenitute abiga kirjutada käsiraamat, et jäädvustada võimalikult palju CRV metoodikast.

Kogusime kokku oma märkmed ja mina kirjutasin nende põhjal selle käsiraamatu iga osa. Seejärel
andsin käsikirja teistele soovituste ja ettepanekute tegemiseks. Parandusi ja soovitusi hinnati ning
lisati vastavalt sobivusele „Ingo teooriaga”.
Skip ja Tom lugesid mõlemad käsikirja üle ja andsid samuti oma panuse. Kui asi oli lõpuks valmis,
saadeti käsikirjast koopia Ingole, kes pidas seda „sisukaks ja täpseks dokumendiks”.
Lõpuks lisas Skip kolmeleheküljelise sissejuhatuse, mis, nagu nüüd selgub, oli ilmselt algselt
koostatud Joe McMoneagle’i poolt. Lõplik käsikirja versioon trükiti kaitseluure agentuuri (DIA)
trükikojas 1986. aasta maikuus. See oli eriväljalase ja sellele ei antud mitte kunagi ametlikku DIA
dokumendi numbrit.
Ma ei usu, et oleks trükitud rohkem kui 30 eksemplari. Tuleb meeles pidada, et tegemist oli CRV
käsiraamatuga. See polnud mõeldud iseenesest treeningu ja kindlasti mitte ainult treeningu
käsiraamatuks.
Selle esmaseks eesmärgiks oli jäädvustada ja säilitada Ingo metoodikat järeltulevatele põlvkondadele.
Käsikirja kõige esimene lehekülg teatab, et see dokument oli „ettevalmistatud CRV-teooria ja
protseduuride põhjalikuks seletuseks” ning tulevaste treeningprogrammide juhendiks.” Kindlasti ei
loonud me seda „kuidas miskit teha”-käsiraamatuks.
Kuna me alati eeldasime edasist treeningut – Ingo või kellegi juba treenitu juhendamisel, ei sisalda
see käsiraamat omandatud õpetusi ega CRV rakendamist reaalses kasutuses. See käsiraamat isegi ei
seleta, kuidas treenijat CRV-d tegema õpetati või miks CRV sisaldab oma metoodika alustes teatud
teooria- ja protsessielemente.
Muidugi oleks kõigi nende elementide kohta olnud paljugi rääkida ja meil oli suur soov mingil ajal
kirjutada ka praktikal põhinev kaugvaatluse treeningu käsiraamat. Kahjuks pöördusid teatud
sündmused meie vastu ja sellist käsiraamatut ei sündinud.
Sellele, kes mõistab CRV-d ja juba teab, millega tegu, võib see käsiraamat olla äärmiselt kasulik
teistele kaugvaatluse õpetamiseks. Meie kõik, kellest said Fort Meade’s kaugvaatlejad, kasutasime
seda käsiraamatut CRV-treeningu teooria ja kirjanduse osana (väljaarvatud Lyn Buchanan, kellele
õpetasime CRV-d enne selle käsiraamatu valmimist). Mina olen seda raamatut kasutanud eranditult
kõigil oma kursustel (loomulikult lisades oma kogemusi treeningult ja operatsioonidelt) ning arvan, et
enamik minu õpilastest, kui mitte kõik, võivad kinnitada sellise lähenemise tõhusust.
See käsiraamat kirjeldab CRV-d selle puhtaimas vormis ja selles sisalduvaid põhimõtetest kõrvalekaldeid tuleks uurida pikalt ning põhjalikult enne nende aktsepteerimist.
Juba on olemas hulk sellel CRV käsiraamatul põhinevaid väidetavaid „tooteparendusi”. Need pole
tegelikult mitte parendused, vaid, kui need just ei muuda „õnnelikku” „rõõmsaks” või ei lisa tarbetuid
„lisasid”, võivad olla isegi täielikud CRV-põhimõtete ja tõhusate meetodite kõrvaldamised.
Arvestades nende „uute” CRV-„versioonide” metoodikat, on see kindlasti „ostja vastutusel” juhtum.
Ma näen selle käsiraamatu postitamisest kasu tõusvat sel moel, et mingi osa tüssamisest ja rumalusest saab lõpuks paljastatud. Sellistel CRV edasiarendustel on lastud pikalt kesta, sest selle (tõlkija:
CRV-treeningu käsiraamat) „süda” pole olnud senini kättesaadav.

Muidugi leidub neid, kes hakkavad õigustama, et see käsikiri esindab vananenud tehnoloogiat. Minu
vastus sellele on, et ükski CRV edasiarendustest pole siiani näidanud paremaid või enamikul juhtudel
isegi mitte sama häid omadusi.
Paul H. Smith Austin, TX 3, 1998. aasta juulis

SISSEJUHATUS
Üldine
Järgnevad mõisted ja kirjeldused on mõeldud lugejale kaugvaatluse fenomeni ja tüüpilise
vaatlusseansi tutvustamiseks.

Mõisted
Kaugvaatlus (ingl k Remote Viewing)
Psühhoenergeetilise tajumismeetodi nimetus. Termini võttis kasutusele SRI International ja
määratles seda kui „mentaalsel teel niisuguse sihtmärgi kohta info omandamist ja selle sihtmärgi
kirjeldamist, mis on tavapärase taju eest kauguse, füüsilise varjestuse või aja tõttu blokeeritud.
Koordinaatidel põhinev kaugvaatlus (ingl k Coordinate Remote Viewing)
Kaugvaatluse protsess, milles kasutatakse sihtmärgiga kontakti saamiseks või suuniste andmiseks
geograafilisi koordinaate.
Kaugvaatleja (ingl k Remote Viewer)
See on isik, kes kasutab oma vaimseid võimeid sellise informatsiooni hankimiseks inimeste, kohtade
või objektide kohta, mis on temast eraldatud aja, kauguse või muude segavate takistuste tõttu ja
millele tal pole muul viisil ligipääsu ega eelnevaid teadmisi nendest.
Monitoorija (ingl k Monitor)
Isik, kes abistab vaatlejat tema kaugvaatluse seanssidel. Monitoorija annab vaatlejale koordinaadid,
jälgib teda, aidates tal püsida õiges vaatluse läbiviimise struktuuris, salvestab asjakohast seansiinfot,
pakub vajadusel vaatlejale vajalikku tagasisidet ning varustab teda objektiivse analüütilise toega.
Monitoorijal on eriti tähtis roll algajate vaatlejate koolitusel.

Kirjeldused
Kaugvaatluse seanss (ingl k Remote Viewing Session)
Kaugvaatluse seansi käigus püüab isik või „vaatleja” mentaalsel teel hankida määratud sihtmärgi
kohta infot ja saadud infot kirjeldada. Vaatlejale ei öelda, millise sihtmärgiga on tegemist, talle
antakse seda tähistav tähis (tõlkija: nt sihtmärki tähistav number) või viited.
Seansi dünaamika (ingl k Session Dynamics)
Koordinaatidega kaugvaatlusseansi läbiviimisel asetatakse vaatleja ja monitoorija eraldi kaugvaatluseks kohandatud ruumis laua vastaskülgedele. Ruum on varustatud paberi, pliiatsi, helisalvesti ja
videokaameraga, mis võimaldavad nii salvestada seanssi kui ka jälgida isikuid väljastpoolt ruumi.
Ruum on värvitud ühtlastes toonides, helikindel, ilmetu ja seal on võimalik kahandada valgust, et
vähendada ümbruse segavat mõju. Seansi algul annab monitoorija vaatlejale tähise (praegusel juhul
geograafilised koordinaadid). Mingit lisateavet vaatleja ei saa ja sel hetkel ei ole tal sihtmärgist
teadlikku informatsiooni. Õppe-eesmärkidel lubatakse monitoorijal lisainformatsiooni pakkuda.
Seanss jätkub monitoorija poolt vajaduse korral tähise kordamise ja viidete andmisega sobivatel

ajavahemikel. Vaatleja annab sõnalisi vastuseid ja visandab, kuni ülesandes (tõlkija: ingl k task)
nõutud vaatleja poolt vaadeldav informatsioon hakkab ilmet võtma.
Seansijärgsed tegevused
Pärast seansi lõppemist saavad vaatleja ja monitoorija täpse info sihtmärgi kohta pildi/kirjelduse
näol. Seejärel arutavad vaatleja ja monitoorija seansi tulemusi.

Taust
1980. aastate algul arendas SRI International (SRI-I) uurimis- ja arendustööde raames välja treeningprotseduuri nimetusega Koordinaatidel Põhineva Kaugvaatluse ja kaugvaatlustehnika usaldusväärsuse (teaduslikult korratavuse) suurendamiseks. SRI-I-poolse kaugvaatluse töökindluse parandamisel keskenduti nende tegurite kontrollimisele, mis SRI-I arvates kippusid KV protsessis tekitama
nö „müra” – kujutluslikku, keskkonnast ja intervjueerijast tulenevat vahelesegamist. Selle treeningu
protsessi peamisteks osadeks on:
a. sihtmärgi aadressi kordamine kaugvaatleja poolse kiire reaktsiooniga sellele; koos piirava
formaadiga tajutava informatsiooni raporteerimiseks (kujutlusliku vahelesegamise
vähendamiseks);
b. spetsiaalselt loodud helimüra vältimiseks isoleeritud, suhteliselt ilmetu, ühtlast värvitooni
„vaatlusruumi” kasutamine (keskkonnast tuleneva vahelesegamise minimeerimiseks);
c. rangelt ette määratud, intervjueerija poolse piiratud kõnekasutuse (intervjueerija poolse
vahelesegamise minimeerimiseks) omandamine.
Treeningu kord nõuab treenitavalt mitmeetapilise vaatlusprotsessi omandamist. See on loodud
sihtmärgiga järk-järgult parema kontakti saavutamiseks. Praegusel (tõlkija: käesoleva käsiraamatu
koostamise ajal) ajal on see protsess jaotatud kuude etappi. Need on üldjoontes järgnevad:
a. Etapp I – sihtmärgid – saared, mäed, kõrbed jms.
b. Etapp II – tajutava väärtusega sihtmärgid – unikaalselt puudutuse, maitse, heli, värvi või
lõhna kaudu kirjeldatavad kohad. Näiteks liustikud, vulkaanid, tehased jms.
c. Etapp III – sihtmärkideks on kohad, millel on märkimisväärsed mõõtmelised tunnused,
näiteks hooned, sillad, lennuväljad jms.
d. Etapp IV – sihtmärgid, mille puhul treenija hakkab formeerima kontseptuaalset tunnetust.
Näiteks tehniline ala, sõjaline meeleolu, uuringuasutus jms.
e. Etapp V – sihtmärgid, mille puhul õpilane õpib tajuma mõõtmelisi aistinguid, püüdes esile
tuua sihtmärgi analüütilist kirjeldust. Näiteks lennuki jälgimisradar, biomeditsiiniline
uurimisasutus, tankide tootmistehas jms.
f. Etapp VI – sihtmärgid, mis väljaõppijat otseselt kaasavad – kolmemõõtmelise sihtkoha ja/või
sellega seotud, üksteisega ruumilises suhtes olevate elementide hindamisse ja modelleerimisse. Näiteks lennukid ühes kolmest maskeeritud angaarist või sõjaväeosa koos staabi,
kasarmute, sõidukite garaaži ja maa-aluse relvahoidla alaga.
Järgnev dokument on SRI Internationali poolt koostatud ja välja arendatud Koordinaatidel Põhineva
Kaugvaatluse (Coordinated Remote Viewing) teooria ja protseduuride põhjalike seletuste andmiseks.
Materjal on mõeldud isikutele, kellel pole sellest tehnikast põhjalikke teadmisi, ja juhendiks

tulevastele treeningprogrammide koostajaile. Erilist tähelepanu tuleks pöörata dokumendi lõpus
olevale sõnastikule ja tekstis kasutatud terminitele. Need on ainsad aktsepteerivad mõisted selle
metoodika kasutamisel.

TEOORIA
Kontseptsioon
Nagu allpool detailselt selgitatakse, võtab kaugvaatluse teooria aluseks mittemateriaalse maatriksi
olemasolu, millest võib SIGNAALIDE REA abil saada kogu informatsiooni isiku, koha või asja kohta.
Vaatleja tajub ja dekodeerib meeltega seda signaalide rida ning kirjeldab nii saadud informatsiooni.
Kaugvaatlusseansid on mõjutatud nii vaatleja ja signaalide rea kui ka vaatleja ning monitoorija
vastastikusest suhtest. Tavaliselt pannakse monitoorija ja vaatleja istuma vastakuti laua vastaskülgedele. Vaatlejal on kirjutusvahend ja piisavalt paberit. Monitoorija jälgib vaatlejat ja otsustab,
millal too on valmis seansiga alustama. Vaatleja valmistub, asetades kirjutusvahendi paberi vasakule
küljele, näidates enda valmisolekut koordinaatide kirjapanemiseks. Monitoorija loeb seejärel
koordinaadid, mille vaatleja paberile märgib. Siit alates jätkub kogu sessioon vastavalt järgnevalt
kirjeldatud teooriale ja metoodikale.

Mõisted
Maatriks (ingl k Matrix)
Midagi millegi sees, millest pärineb või võtab kuju või areneb midagi muud. Päritolu- või kasvu/arenemise punkt või koht.
Signaal (ingl k Signal)
Midagi, mis õhutab tegevusele – vahetu põhjus või impulss. Raadiolevi teooria järgi raadio- või
radariseadmete poolt vastuvõetav kandjalaine.
Signaalide jada (ingl k Signal Line)
Hüpoteetiline Maatriksist kiirguv ja vaatleja poolt vastu võetav signaalide kogu, mis edastab
kaugvaatluse käigus saadavat informatsiooni.
Laine (ingl k Wave)
Häire või muutus, mis edastab end ja energiat järk-järgult punktist punktini meediumis või ruumis
sellisel moel, et iga osake või element mõjutab lähedal asuvaid teisi (osakesi). Need võivad esineda
elastse moonduse või teatud tasandil surve, elektrilise või magnetilise intensiivsuse, elektrilise
potentsiaali või temperatuuri muutuse kujul.
Apertuur (ingl k Aperture)
Avanev või avatud ruum; ava, vahe, tühimik, lõhe, pilu. Elektrooniline värav radaril, mis kontrollib
laine või kiirgava signaali laiust või hajutatuse mustrit.
Gestalt (ingl k Gestalt)
Ühtne tervik, konfiguratsioon, seaduspärasus või kindlate omadustega organiseeritud väli, mille
omadusi ei saa tuletada selle komponentide omaduste summast.
Esile kutsumine (ingl k Evoking)
Esile kutsuma: „esile või üles kutsuma – välja kutsuma – vastust esile kutsuma – tingima”.
Koordinaadi kordamine või alternatiivne viitamismeetod on protseduur, mis „kutsub esile” signaalide

rea, hakates mõjutama vaatleja autonoomset närvisüsteemi ja alateadvust tema kaudu info
ülekandeks ning sihtmärgi kirjeldamiseks. Kirjeldatakse pikemalt peatükis „Struktuur”.
Kodeering/kodeerimine/dekodeerimine (ingl k Coding/Encoding/Decoding)
Signaalide reaga edastatud informatsioon on „kodeeritud”. See tähendab, et info on tõlgitud infosüsteemi (koodi), võimaldades andmeid edasi saata signaalide reaga. Pärast signaali vastu võtmist
peab vaatleja selle endale arusaadavaks tegemiseks „dekodeerima” vastava (autor: kaugvaatlusseansiks väljatöötatud) struktuuri abil. See kontseptsioon on väga sarnane raadiolevi teooriaga,
milles peamine kandjasignaal moduleeritakse soovitud info edastamiseks.

Arutelu
Maatriksit on kirjeldatud kui hiigelsuurt, mittemateriaalset, kõrgel tasemel struktureeritud, mentaalselt ligipääsetavat informatsiooni „struktuuri”, sisaldades andmeid kõige, nii füüsilise kui mittefüüsilise universumi kohta. Sarnaselt Jungi Kosmilise Alateadvusega on Maatriks avatud ja hõlmab nii
kõiki teadvusega olendeid kui ka infot kõige muu, nii elusa kui elutu kohta inimese poolt
aktsepteeritud mõistete alusel.
Signaalide reaks kodeeritud andmed pärinevad sellest informatsioonilisest struktuurist. Maatriksit
võib kujutleda kui tohutut kolmemõõtmelist punktide geomeetrilist asetust, kus iga punkt esindab
eraldiseisvat infohulka. Igal Maa geograafilisel asukohal on vastav Maatriksi osa, mis on omakorda
täpses vastavuses selle füüsilise asukoha olemusele. Kui vaatlejale viidatakse koordinaatide või muu
sihitava metodoloogia abil, saab ta ühenduse signaalide reaga Maatriksist andmete pärimiseks.
Vaatleja teeb seda infot signaalide reast edukalt tajudes (kinni püüdes) ning seejärel dekodeerib selle
oma teadliku teadvuse ja oskustega abil endale ning teistele analüüsimiseks ja edasiseks
kasutamiseks selgelt arusaadavaks infoks.
Kaugvaatlus toimib hüpoteetilise „signaalide rea” abil. See kiirgab paljudel erinevatel sagedustel ja
selle mõju vaatleja tajuvõimele juhitakse apertuuri nime all tuntud fenomeni kaudu. Sisuliselt, kui
kaugvaatleja püüab (tõlkija: kaugvaatluse seansi) struktuuri esimeses etapis kinni signaalide rea,
väljendab see end terava, äkilise, suuri infokogumeid sisaldava signaalide energia sissevooluga.
Seetõttu räägime antud juhul „kitsenenud” apertuurist, kuna ainult väga piiratud osal signaalide reast
on võimaldatud teadvusse siseneda. Hilisemates etappides arenevad (tõlkija: signaalide read) lained
pikemateks , aeglasemateks ja kestvamateks. Sellisel juhul öeldakse apertuur „laiem” olevat.
MÄRKUS: Selguse, juhendamise lihtsuse ja oskuse omandamise eesmärgil on KV jaotatud konkreetseteks, arenevateks etappideks. Neist igaüks tegeleb sihtmärgi erinevate või detailsemate osadega.
Etapp I on kuuest etapist esimene ja neist kõige üldisem. Iga etapp areneb loomulikul kujul, rajanedes
eelmises etapis saadud informatsioonile. Iga seanss peab algama Etapp I-ga, edenema läbi Etapp II,
Etapp III ja nii edasi, kuni viimase, kõrgeima etapi läbimiseni.

TEADVUSE TASANDID
Mõisted
Alateadvus (ingl k Subconscious)
Mõistuse osa, kuid pole vahetult kättesaadav teadlikule teadvusele. Mõjutab teadlikku teadvusesse
sisenemata mõtet, tunnet ja käitumist. Allpool nimetatud psüühilised tegevused on teadvuse läveks.
Alateadlik, teadvustamata (ingl k Subliminal)
Eksisteerib või toimib väljaspool teadliku teadvuse ala. Mõjutab mõtteid, tundeid või käitumist viisil,
mis on tajumatu isikliku või subjektiivse teadvuse poolt. Loodud mõistust mõjutama muudel kui
teadliku teadvuse tasemetel, eriti viisil, mis on liiga põgus, et seda saaks teadlikult tajuda.
Limen (ingl k Limen)
Teadvuse lävi. Vahelüli ala- ja teadliku teadvuse vahel.
Limenal (ingl k Liminal)
Limeni juures – peaaegu teadvus.
Supraliminal (ingl k Supraliminal)
Limenist kõrgemal. Teadlikus teadvuses.
Teadlik teadvus (ingl k Conscious)
Tajuv, taipav või märkav, kontrollitud mõtte või vaatlusega. Äratuntav kui midagi välist. Meeltele eriti
tajutav – seotud mõistuspärase jõu, taju ja teadlikkusega. „Teadlik” osa inimolendist on definitsiooni
järgi see osa inimese teadvusest, mis on kõige lähemalt seotud ja piiratud materiaalse maailmaga.
Autonoomne närvisüsteem (ingl k Autonomic Nervous System, ANS)
Osa selgroogsete närvisüsteemist, mis varustab närvidega silelihaseid ja südamelihast ning näärmekudesid. Kontrollib vähem või rohkem automaatseid tegevusi. Jaguneb sümpaatiliseks ja parasümpaatiliseks närvisüsteemiks.
Ideogramm (ingl k Ideogram)
Vaatleja autonoomse närvisüsteemi kaudu tuleva impulsina vaatleja käelihastele edastatav ja
paberile kantav refleksiivne kritseldus.
Analüütiline vahelesegamine (AVS) (ingl k Analytic Overlay, AOL)
Teadliku teadvuse subjektiivne tõlgendus signaalide rea andmetest, mis võivad, kuid ei pruugi olla
seotud vaadeldava sihtmärgiga. Pikemalt kirjeldatud peatükis „Struktuur”.
Automaatne vs autonoomne (ingl k Automatic vs Autonomic)
Autonoomne protsess on vaatleja keha ja mõistuse kaudu signaalide reaga edastatava informatsiooni
liikumine ning vaadeldava sihtmärgi kirjeldamine, mis on vastupidine automaatsele. Viimane toob
kaasa tegevuse tõusu ja hääbumise vaatleja kogu kehas ning mõistuses.
MÄRKUS: seal, kus on kasutatud sõna „süsteem” ilma selgituseta, nagu näiteks „autonoomne” jms,
viitab see üldmõistes kõigile vaatleja enda integreeritud ja integreeritavatele bioloogilistele (ja võib
olla ka metafüüsikalistele) elementidele ning osadele, mis võimaldavad tal „kaugvaatlemist”
sooritada.

Arutelu
Kaugvaatluse teooria põhineb pigem freudistlikul inimteadvuse tasemete mudelil. Madalaimat
teadvuse tasandit nimetatakse paradoksaalsel kombel „alateadvuseks”. See nimetus tähendab
tegelikult, et osal meie vaimsetest, füüsilise „teadlikkuse” või „teadvuse” protsessidest pole ligipääsu
sellele, mis temas endas toimub. Ilmselt on tegemist inimese psüühika selle osaga, mis esimesena
registreerib ja võtab vastu signaalide rea.
Alateadvusest saadetakse see edasi autonoomsesse närvisüsteemi (ANS). Kui signaaliderida tabab
ANS-i, muundatakse informatsioon ANS-i poolt kontrollitud ja lihaskanalite kaudu edastatud
reflektiivseks närvireaktsiooniks. Sellisel juhul väljendub see reaktsioon ideogrammina. Samal ajal
saadetakse signaal alateadvuse kaudu üle limeni teadvuse madalamatele tasanditele. See on
teadvuse kõrgeim seisund inimese materiaalse teadlikkuse seisukohast vaadatuna.
Siiski põhjustab tavaline ärkvel teadvus kaugvaatluse läbiviimisel probleeme. Sageli juhtub see
lineaarse, meie tunnetusliku arengu varaseimatel etappidel sissejuurdunud analüütilise mõtlemisprotsessi tõttu. Samal ajal kui ühiskonnas on äärmiselt kasulik laialdaselt toetuda kvantitatiivsetele
andmetele ja tehnoloogilisele arengule, põhjustab selline analüütiline mõtlemine kaugvaatlemist
raskendava „analüütilise vahelesegamise” ehk AVS-i.
Kui signaalide rida ületab limeni ja teadvuse läve, tunneb vaatleja teadlik analüütiline protsess
kohustust määrata loogiline tähendus sellele, mis esmapilgul näib praktiliselt arusaamatu infona
harjumatust allikast. Teisisõnu, peab see protsess andma „loogilise” hinnangu vastuvõetud mõttekujunditele.
Põhimõtteliselt hüppab mõistus sissetuleva informatsiooni suhtes ühele või mitmele hetkelisele
järeldusele, ootamata ära piisavat infot täpse hinnangu jaoks. Kogu protsess on täiesti refleksiivne ja
toimub isegi protsessis osaleva isiku poolt soovimatult. Selle asemel, et lubada holistilistel parema
ajupoolkera protsessidel (mille kaudu signaalide rida ilmselt end ilmutab) koostada täielik ja täpne
kontseptsioon, kasutab treenimata vasak ajupoolkera, tuginedes analüütilistele protsessidele, ära
ükskõik millise tuttava infokillu, moodustades sellel põhineva AVS-i.
Näiteks, kui vaatlejale on antud suure, terastaladest silla koordinaadid. Vaatleja mõistuse teadvuste
läve piirkonnas võivad tekkida sähvatavad kujundid kompleksest, inimese tehtud metalsest struktuurist. Kuid nii lühidalt, et neist pole võimalik mitte ühtegi loogilist järeldust teha. Teadlik mõistus,
mis töötab palju suuremal kiirusel, kui vaatleja seda ootab, tajub tükke ja killukesi nurkadest, needitud taladest ja tunnet „millestki üle pea ulatuvast”. Seetõttu oletab vaatleja teadlik teadvus, et
sihtmärk on väljaspool suurt spordistaadioni. Loomulikul on see „kujund” vale, kuid vähemalt koosneb tegelikest elementidest, kuigi need on segatud vaatleja üliinnukate analüütiliste protsessidega
eksliku järelduse tegemiseks.

TEOORIA ÕPPIMINE
Mõisted
Ületreenimine (ingl k Overtraining)
Sellisesse staadiumisse jõutakse, kui isik on õppimisest üle küllastunud ja „läbi põlenud”. See on
analoogne seisund ületreenitud lihastega, mis ei suuda enam painduda või kokku tõmbuda, kuni
neile puhkust ei anta. Puhates saavad stressi käigus vigastatud lihaskiud end uue tekkinud olukorraga
toimetulekuks taastada või tugevdada.
Omandamine (ingl k Absorption)
Õppematerjali omandamine nn läbiseedimise kaudu.
Kognitron (ingl k Cognitron)
Tunnetamise tagavad neuronid, mis on ühendatud sünapsitega, ja kui neid mõistuse meenutussüsteemiga stimuleerida, toodavad nad oma erinevate alaosade liitkontseptsioone. Iga neuron
laetakse üldkontseptsiooni elemendiga. Kui need kaasneuronite elementidega ühendada, on
tulemuseks lõplik kontseptsioon. Ajal, mil inimene omandab uusi fakte, oskusi või käitumisi, ühinevad
neuronid uuteks närvijuhtteedeks, mida tugevdatakse iga uue kasutuskorraga.
Neuron (ingl k Neuron)
Närvirakk koos kõigi oma protsessidega. Mõtte- ja närviprotsesside põhiline füüsiline ehituskomponent. Neuronid on tunnetuste moodustamisel peamised ja võivad sünapsikettide ümberkorralduse kaudu olla ühendatud mitmel moel.
Sünaps (ingl k Synapse)
Neuronite vahel olevad pilud, mille kaudu peavad närviimpulsid info kandmiseks meeltest, organitest
ja lihastest liikuma ajusse, sealt tagasi ning organiseerima mõtteprotsesse.
Õppimiskõver (ingl k Learning Curve)
Kaugvaatluse õppija standardse seansi edukuse määra graafiline esitlus. Tüüpiline kõver näitab õppija
esimese paari korra kohta kõrget edu, siis selle järsku, drastilist langust ja seejärel järk-järgulise
paranemise kõverat kuni suhteliselt kõrge edukuse taseme saavutamiseni.
„Algaja õnne” efekt (ingl k First-Time Effect)
Iga inimese tegevuse või oskuse juures esineb nähtus nimetusega „algaja õnn”. Kaugvaatluses väljendab see nähtus eriti edukat sooritust esimesel ekstrasensitiivsel seansil. Pärast seda kukub
edukuse määr järsult ja see tuleb järk-järgult järgmiste treeningutega uuesti üles ehitada. Selline
mõju arvatakse tulenevat pärilikust „esimesest erutusest”, suikunud psüühikat juhtivatest närvikanalitest, mida kõigepealt stimuleeritakse nurjunud psühhoenergeetilise funktsioneerimise tõttu väikeste süsteemihäiretega. Pärast esimese erutuse hääbumist proovib aastaid kõiki mõttefunktsioone
kontrollima harjutatud analüütiline süsteem võtta arvesse ja hallata vastärganud närviteesid, tekitades seeläbi kasvaval hulgal varjutavat „mentaalset müra” või analüütilist vahelesegamist ehk AVS-i.

Müra (ingl k Noise)
Erinevat tüüpi sekkumise, emotsionaalse turbulentsi jms mõju, mis võib vaatleja eest varjata või
segada signaalide rea vastuvõttu ja täpset dekodeerimist. Müraga tuleb tegeleda õigesti ja vastavalt
struktuurile, et võimaldada vaatlejal teha vahet õigel signaalil ning tema enda sisemiste protsesside
tõlgendustel.

Arutelu
Kaugvaatluse tehnika teooria õppimine on kantud ideest, et õpilane peaks „õppimise lõpetama selle
kõrgpunktis”. Traditsiooniliselt keskendub oskuse õppimine mehhaanilisele kordamisele, korrates
tegevust palju kordi kuni selle järjekindlalt õigesti sooritamiseni. Hiljutised arengud õppimisteoorias,
mida on rakendatud erilise eduga spordialade treeningmetoodikas, osutavad, et mehhaanilise kordamise käsitlusviis kaldub pigem tagama ebaõnnestunud sooritust kui välja arendama õiget käitumist
või oskust. Suurt edu on saavutatud kontseptsiooni „lõpetada kõrgpunktis” kasutamisega. See tähendab, et kui oskus või käitumine on sooritatud õigesti, tehakse treeningus pikem paus. See võimaldab
õpilasel õppimisprotsessist „meelde jätta” õige käitumise, tugevdades tegevusega neuroloogilisi
juhtteid, mis on ajus õige toimingu abil loodud.
Ületreenimine on treeningtsüklis tõeliselt reaalne oht. See juhtub treenimisel muudkui edasi pingutades, kuni vaatleja õppimissüsteem on täiesti üleküllastunud ega suuda enam omandada mitte
midagi. See lõpeb süsteemi kokku varisemisega, mis on tegelikult täielik ebaõnnestumine. Selle kõige
vältimiseks on tavaks teha teatud arv seansse päevas koos pausidega, et anda aega õpitu omandamiseks, kuid isegi selle ettevaatusabinõuga võib ületreenimist ette tulla. Siinkohal on ainukeseks
raviks täielik treeningust loobumine ja seejärel sellega samm-sammult uuesti alustamine.
Väga tähtis on, et vaatleja informeeriks oma monitoorijat end kaugvaatluse treeningul eriliselt hästi
tundmisest. Nii saab pausi teha just treeningu kõrgpunktis. Harjutamisega edasi punnitamine võib
viia ületreenimiseni. Väga oluline on ka, et vaatleja paneks treeningseanssidel tähele, kui ta kogeb
mingeid olulisi tundeid või arusaamisi, või kui monitoorija märkab selliseid asju – siis tuleb harjutamine kohe katkestada. See annab vaatlejale aega nii kogetu täielikult omaks võtmiseks kui ka
kaasneva avastusvaimustuse maandamiseks.
Tõsiasi, et koordineeritud kaugvaatlus sooritatakse kuues etapis, osutab, et õpitu omandamine liigub
samuti etapiti. Määramaks, millal vaatleja on valmis edasi liikuma järgmisse etappi, on vajalikud
teatud orientiirid. Kuigi iga vaatlusseisundi eripärad tagavad, et need kriteeriumid on omased ainult
teatud etapile, võib siiski välja tuua üldised reeglid. Kui vaatleja on järjekindlalt suutnud etapi kõiki
vajalikke elemente jäljendada ja juhtida ning tegutsenud „müravabalt” (ehk käsitlenud struktuuris
õigesti AVS-i ja teisi süsteemi häirijaid) viie või kuue seansi jooksul, on ta valmis kirjutama etappi
kokkuvõtva essee ja edasi liikuma järgmise etapi sissejuhatavate materjalide juurde. Essee kirjutamine on kaugvaatlustreeningu oluliseks osaks. See näitab õpitud materjalist arusaamist. Õpilase
essee abil on instruktor võimeline otsustama, kui põhjalikult ja täpselt on õpilane õpetatud
teadmised omandanud.
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STRUKTUUR
Kontseptsioon
„Struktuur” on märkimisväärselt tähtis osa kaugvaatluse teoorias. Sõna „struktuur” tähistab rangelt
„üldiselt detailsele” organiseeritud protsessi signaalide reaga ühendudes – kirjeldades kõiki vastuvõetud infokillukesi õiges (järje-)korras. Lisaks kirjeldab see KV-ga seotud isiklikke nähtusi (vaata
„Etapp III“ käsitletud Esteetilist Mõju) ja ranget AVS-i (Analüütilise Vahelesegamise) kõrvaldamist
vaatleja „süsteemist” kohusetundliku kirjeldamise abil. Struktuuris liigutakse kindlas ettenähtud
(järje-)korras kasutades kirjutusvahendit ja paberit. Iga käsitletava seansi etapi juures on kaasas
näidisvorm erinevate elementide kasutamiseks.

Mõisted ja arutelu
Häirivad asjaolud (ingl k Inclemencies)
Isiklikud probleemid, mis võivad halvendada või isegi välistada sensitiivset funktsioneerimist – lihasvalud, külmetused, allergiad, menstruaalsed krambid, pohmell, vaimne ja emotsionaalne stress jms,
võivad vaatlejale põhjustada kasvavaid probleeme signaalide reaga ühendumises. Samas võib neid
probleeme ka läbi töötada ja tegelikult on need vaid pisikesed nüansid. Ainult nälg ja tungiv vajadus
keha kergendada põhjustavad vaatleja „süsteemi” täielikku mittetoimimist. Siiski on oluline, et vaatleja määratleks ja deklareeriks iga sellise häire kohe seansi algul või siis, kui ta seda märkab, kuna
nende ignoreerimine võib moonutada vaatleja võimet, kui need pole „süsteemist” „mahakirjutamise”
(vaata allpool) abil kõrvaldatud. Eeldatavalt küsib monitoorija vaatlejalt, kas viimasel on isiklikke
häireid isegi enne koordinaatide ettelugemist. Nii saaks „süsteemi” enne sisulise seansi algust
maksimaalselt puhastada.
On tõendeid, et esineb liik segajaid, mida võib nimetada keskkonnast tulenevateks. Äärmiselt madal
elektromagnetiline kiirgus (ELF) võib mängida selles suurt rolli. Kogemused ja teatud uurimused
annavad alust oletusteks, et päikesetormidest või -plasmalainetest põhjustatud muutused Maa
geomagnetilises väljas võivad halvendada vaatleja „süsteemi” või õigemini põhjustada selle tõhusalt
toimimise lakkamist. Käimasolevad uurimisprojektid püüavad avastada tõelist suhet, kui seda üldse
on, päikesetormide, ELFi ja inimese sensitiivse toimimise vahel.
Kirjeldamine (ingl k Objectification)
See tähendab saadud informatsiooni valjuhäälselt kirjeldamist ja kirjapanekut. Selles metoodikas on
kirjeldamisel mitmeid tähtsaid eesmärke. Esiteks, võimaldab see signaalide reaga tuleva informatsiooni salvestamist ja vaatleja „süsteemist” eraldamist. See vabastab vaatleja paremini signaalide
reale häälestumiseks uue info vastu võtmiseks. Teiseks, annab see „süsteemile” eraldi teada, et tema
abi on teadvustatud/kätte saadud ja kirja pandud. Kolmandaks, võimaldab see „süsteemi”
informatsiooniga taasteavitamist edaspidi vajaminevaks viitamiseks. Kirjeldamine loob edastatavale
signaalide reale ja infole „reaalsuse” (tõlkija: see info annab konkreetse reaalse ettekujutuse vaadeldavast sihtmärgist). Viimaseks, kirjeldamine võimaldab mitte-signaalide reast pärineval materjali
(häirivad asjaolud, AVS-d jms) väljutamist, mis muidu võiksid tekitada „süsteemis” müra ja varjutada
õige signaalide reaga saadud andmeid.

I/A/B järjestus (ingl k I/A/B Sequence)
Kogu CRV tuum, I/ A/ B (järje-)kord on „Etapp I“ põhielement, mis omakorda on aluseks sihtmärgi
„omaks võtmisel” ja sellega edasisel kontakteerumisel ning kirjeldamisel järgnevates CRV etappides.
Järjekord koosneb ideogrammist („I”-st), mis on sihtmärgi peamisi osi kirjeldav ise tekkiv graafiline
väljendus. Ideogrammis sisaldub A- ehk „tunne/liikumine”-osa ja ka B-osa ehk esimene analüütiline
reaktsioon signaalide reale. (Täieliku arutelu sel teemal võid leida edaspidi „Etapp I“ osast).
Tagasiside (ingl k Feedback)
See on seansi ajal vaatlejale antud reaktsioon/tagasiside, määramaks, kas viimane on sihtmärgiga
kontakteerunud ja seda puudutavat informatsiooni korralikult dekodeerinud. Tagasisideks on ka
mingil hetkel pärast KV seansi lõpetamist antud informatsioon. Tagasisideks võib olla ka vaatlejale
reaalsest, eelnevalt vaadeldud sündmusest, tagasiside andmine (tõlkija: kasutatakse nt Assotsieeruvas Kaugvaatluses. Näiteks vaadeldakse, milline meeskond võidab järgmisel päeval toimuva jalgpallikohtumise. Selleks on täskeri poolt välja valitud kaks fotot. Ühel neist on kujutatud puidust klots,
teisel õun. Üks neist esindab võistkond A võitu ja teine võistkond B võitu. Oletame, et järgmisel
päeval võitis selle kohtumise võistkond B. Kui kaugvaatleja kirjeldas eelmisel päeval fotot B, siis tema
sooritus loetakse edukaks. Selle kohta annab täsker talle tagasisidet pärast reaalselt toimunud
jalgpallikohtumist. See treenib kaugvaatleja „süsteemi” vaatlema edaspidi ainult õigeid, reaalselt
toimuvaid tulemusi ehk siis vaatlema ja kirjeldama õigeid pooli esindavaid fotosid.).
Seansisisest tagasisidet, millele hetkel enim keskendume, kasutatakse ulatuslikult treeningu varajastes etappides ja sellisel tagasisidel on mitmeid omavahel ühendavaid funktsioone. Kaugvaatluse
tõeline olemus muudab need sageli vaatleja füüsilistele meeltele pigem ainult nõrgalt tajutavaks ja
seetõttu on neid keeruline ära tunda. Tagasisidet antakse pärast õigeid reageeringuid, võimaldamaks
vaatlejal kohe ära tunda need aistingud, mis korrektse reageeringu esile kutsusid ja siduda neid õige
meelteülese käitumisega. Teiseks aitab tagasiside kasvatada vaatlejale väga vajalikku enesekindlust,
pakkudes talle kohest rahuldust ja andes teada, et ta on olnud edukas. Lõpuks aitab see vaatlejat
hoida õigel seansi kursil ja ühenduda signaalide reaga, vältides tema langemist AVS Sundusesse ning
kõrvale kaldumist sihtmärgilt.
a. Korrektne (ingl k Correct)
Vaatleja poolt esitatud andmekild on monitoorija poolt hinnatud sihtmärgi õigeks osaks.
b. Tõenäoliselt korrektne (ingl k Probably Correct, PC)
Esitatud infot ei ole võimalik monitoorija poolt täielikult hinnata täpseks sihtmärgiga seotud infoks,
kuid selle info olemuse tõttu võib olla mõistlik eeldada, et see on sihtmärgiga siiski seotud.
c. Sihtmärgi lähedal (ingl k Near Site, N)
Vaatleja poolt kirjeldatud informatsioon sisaldab sihtmärgi lähedal asuvate objektide või asukohtade
elemente.
d. Ei saa tagasisidet anda (ingl k Can’t Feed Back, CFB)
Monitoorijal pole vaatleja poolt edastatud informatsiooni hindamiseks piisavalt infot.
e. Sihtmärk (ingl Site, S)

Vaatleja teatab, et ta on sihtmärgiga edukalt kontakteerunud ja seda uurinud. Algõppe treeningseanssidel tähendab see tavaliselt seansi lõpetamist. Hilisemates etappides, kui informatsioon jääb
sihtmärgilt tulema, võib seanss jätkuda sihtmärgi täielikust omaksvõtmisest kauem.
f.

Vaikimine (ingl Silence)

Kui õpilasest vaatleja poolt kirjeldatud info on ilmselt ebakorrektne, püsib monitoorija lihtsalt vait,
mida võib vaatleja vabalt tõlgendada kui reaktsiooni enda poolt edastatud valele infole.
Kooskõlas õppimisteooriaga, millel see süsteem põhineb, on kavatsuseks hoiduda igasugusest negatiivsele käitumisele või reaktsioonile sundimisest. Seetõttu ei anta ka ebakorrektsele informatsioonile
tagasisidet. Igasugune muu tagasiside informatsioon on rangelt piiratud ülalnimetatutega.
Siinkohal tuleb märkida, et „ülalnimetatutega” tähendab nende kasutamist treeningu varasemates
etappides. Hilisemates etappides läbitakse seanss vaatlejale seansisisese tagasiside andmisega.
Veelgi hilisemates etappides väldib monitoorija kuni seansi lõppemiseni igasugust sekkumist
sihtmärgiga või tagasisidega seotud informatsiooni.
Isekorrigeeriv omadus (ingl k Self-Correcting Characteristic)
See on kalduvus ideogrammil esineda uuesti, kui seda pole korralikult või täielikult dekodeeritud. Kui
koordinaatide andmisel on ideogramm loodud ja dekodeeritud valede A- ja B-osadega või pole
täielikult dekodeeritud, väljendub sama ideogramm pärast järgmist koordinaatide kirjutamist.
Seetõttu tuleb vaatlejat teavitada, et ta on kuskil protsessis teinud vea. Harvadel juhtudel ilmub
ideogramm isegi siis, kui seda on korralikult dekodeeritud. See juhtub pea vältimatult siis, kui
sihtmärk on äärmiselt ühtse iseloomuga, nagu näiteks ookeani keskpaik, liivane kõrb, jääliustik jms,
kus pole peale üheainsa elemendi esindatud mitte midagi muud.
Analüütiline vahelesegamine (ingl k Analytic Overlay)
See tähendab vaatleja mõistuse analüütilist reaktsiooni signaalide rea sisule. AVS on tavaliselt vale,
eriti seansi varajastes etappides, kuid sageli sisaldab signaalide rida sihtmärgi õigeid elemente. Sel
põhjusel võib majakas toota AVS-i „tehase korstnast”, kuna see on kõrge ja silindrilise kujuga. AVS-e
võib ära tunda mitmel moel. Esiteks, kui selles esineb võrdlus („see näeb välja, nagu...”, „see on
justkui...” jms), esindab see informatsioon peaaegu alati vältimatult AVS-i ja seda tuleks alati vastavalt käsitleda. Teiseks viitab AVS-ile terav, puhas ja staatiline kujutluspilt – see tähendab, et see on
liikumatu (tõlkija: seda oma vaimusilmas nähes). Ka see on AVS, kui kujutluspilt ilmneb praktiliselt
mentaalse fotona sihtmärgist. Lisaks viitab AVS-le kõhklemine koordineeritud kaugvaatluse „Etapp I“
B-komponendi esile kutsumisel või struktuuriväline reaktsioon ükskõik millise etapi käigus. Viimaseks,
võivad nii vaatleja kui ka monitoorija AVS-i sageli ära tunda vaatleja kõnemuutuses või tema teistes
äärmiselt väikestes käitumise muutustes. AVS-ina tuleks tavaliselt määratleda ka pigem küsimuse kui
avaldusena esitatud informatsiooni.
AVS-idega tegeldakse neid deklareerides/kirjeldades kohe pärast nende äratundmist, kirjutades lehe
paremale poolele „AVS Paus”. Seejärel kirjutab kaugvaatleja vahetult selle alla AVS-i lühikirjelduse.
See teavitab vaatleja süsteemi AVS-i täheldamisest ja vastavalt ettenähtud korrale protokollimisest.
Samuti annab see protseduur süsteemile märku, et selline informatsioon pole see, mida sooviti.
Seetõttu on vajalik süsteemi puhastamine soovimatust mürast ja prügist ning signaalide rida tuleb
võtta omaks puhtalt ja dekodeerida korralikult.

Pausid (ingl k Breaks)
Paus on väljatöötatud protseduur süsteemi*** ootele panekuks, pakkudes võimalust AVS-idest
puhastumiseks, tegeleda ajutiste häirivate asjaoludega või teha süsteemikohandusi, võimaldades uue
tempoga ja värskelt seansi jätkamist. Kasutusel on seitset tüüpi pause.
***MÄRKUS: Kui sõna „süsteem” on kasutatud ilma täpsustajata nagu „autonoomne” vms, viitab see
üldises tähenduses kõigile vaatleja enda integreeritud ja ühendatavatele bioloogilistele (ja võib olla
ka metafüüsilistele) elementidele ning osadele, mis võimaldavad tal toimida „kaugvaatlemise”
režiimil.
AVS’i paus (ingl k AOL Break)
Nagu ülalpool märgitud, võimaldab see panna signaalide rea ootele, kuni AVS on süsteemist
kõrvaldatud.
Peataoleku paus (ingl k Confusion Break, märgitakse sageli „Conf-Bk”)
Kui vaatleja satub segadusse keskkonnas toimuvate sündmuste või signaalide reaga tuleva info pärast
sellisel määral, et aistingud, mida ta vastu võtab, on lootusetult segunenud, tuleb teha Peataoleku
paus. Segaduse hajumiseks on lubatud võtta nii palju aega, kui vaja. Vajadusel deklareeritakse ka
peataoleku põhjus, nagu AVS-i puhul. Seejärel naastakse KV protsessi juurde koordinaatide uuesti
andmisega/kirjutamisega.
Liiga Palju paus (ingl k Too Much Break, „TM Break”)
Kui signaalide realt tuleb vaatlejale käsitlemiseks korraga liialt palju infot, öeldakse Liiga Palju-paus ja
tehakse selle kohta märkus paberile. Nii antakse süsteemile teada, et see aeglustaks tempot ja
varustaks informatsiooniga tähtsuse järjekorras. Pärast „üleujutuse” hajumist, võib vaatleja pausilt
naasta, tavaliselt koordinaatide kordamisega. Liiga Palju paus kaasneb sageli liialt kompleksse (tõlkija:
mitmest erinevast ideogrammist koosneva) ideogrammi või ideogrammidega.
Esteetilise Mõju paus (ingl k Aesthetic Impact Break, AI Break)
Käsitletakse pikemalt „Etapp III“ osas.
AVS-Sunduse paus (ingl k AOL D Bk)
Seda tüüpi paus muutub vajalikuks, kui AVS või omavahel seotud AVS-id on süsteemi ülekoormanud
ja juhivad kaugvaatluse protsessi (teatud AVS kordub kahel või enamal korral), kutsudes esile vaid
väärinformatsiooni. AVS Sunduse kirjeldamise korral peab võetud pausi aeg olema tavaliselt pikem
üldise AVS-i omast. See võimaldab vaatlejal täielikult lõpetada ühenduse sihtmärgiga ja ebasoovitaval
analüütilisel kordumisahelal hajuda.
Bilokatsiooni paus (ingl k Bilocation Break, Bilo Bk)
Bilo-paus tuleb deklareerida ja kirjeldada kaugvaatlejal sihtmärgist eraldumiseks ning seejärel signaalide rea kaudu sellega uuesti ühendumiseks, kui vaatleja tunneb, et ta on sihtmärgi liialt omaks
võtnud ja sellega ülemäära kontaktis ning seetõttu ei suuda korralikult uurida ja kirjeldada sihtmärgi
juurest saadud infot. Või vaatleja on liialt „kohal” siin ja praegu hetkes olevas kaugvaatluse ruumis
ning signaalide reaga nõrgalt vaid ühendatud.
Paus (ingl k Break, Break)
Kui mingil hetkel peab vaatleja „süsteem” tegema pausi, mis ei sobi mitte ühtegi teise pausikategooriasse, deklareeritakse lihtsalt Paus. Soovitatav on mitte teha pausi, kui signaalide rida tuleb

vaatlejani tugevalt ja puhtalt. Kui paus kestab pikemalt, näiteks 20 või enam minutit, on sobiv pärast
sellelt naasmist kirjutada Jätkan ja selle juurde pausi lõpetamise aeg.
Vaatleja deklareerib vajaduse korral pausi, kirjutades AVS-paus, Esteetilise Mõju-paus, Bilokatsiooni
paus jne, tavaliselt paberi paremale äärele. Vahetult selle alla kirjeldab ta lühidalt paari sõnaga selle
pausi tegemise põhjuse või sisu.

Kokkuvõte
Struktuur on KV tehnoloogia kasutamise võtmeks. Just korraliku seansi struktuuri järgimise abil
surutakse alla mentaalne müra ja võimaldatakse informatsioonil signaalide reast puhtal esile kerkida.
Nagu üks esimesi kaugvaatluse üksuse treenijaid märkis, siis „Struktuur! Sisu käigu k*radile!” on
kaugvaatleja üldine moto. Niikaua, kuni ettenähtud struktuurist kinni peetakse, võib saadud informatsiooni usaldada. Kui vaatleja hakkab sisu kohta oletusi tegema – nuputades „mis see sihtmärk küll
olla võiks” – hakkab ta eemalduma õigest struktuurist ja tulemuseks on vältimatu AVS. Nii monitoorija kui ka vaatleja üheks peamiseks kohustuseks on kindlustada vaatleja püsimine ettenähtud
struktuuris, info õiges etapis, õigel viisil ja õiges järjekorras vastuvõtmine.

ETAPP I
Kontseptsioon
„Etapp I” õpetatakse kaugvaatlejat omaks võtma „signaalide rida”, end sellele häälestama, jätkama
dekodeerimise ja sihtmärki kui tervikut puudutavate peamiste infokildude kirjeldamisega. Õigesti
läbitud „Etapp I” on tõeliseks aluseks kõigele sellele etapile järgnevale. Seetõttu on ülimalt tähtis
säilitada vaatluse struktuur ja läbida see etapp sihtmärgi suhtes korrektselt. Kogu koordinaatidel
põhinev kaugvaatlus algab „Etapp I”.

Mõisted
Peamine gestalt (ingl k Major Gestalt)
Üldmulje sihtmärgi kõigi elementide omavahelisest suhtest. Üks kontseptsioon, mis kirjeldab teiste
omasugustega võrreldes sihtmärki kõige paremini.
Ideogramm (ingl k Ideogram)
„I”-märk „I/A/B” reast. Mõistemärk on spontaanne, vaatleja pastaka paberil liikumisest tekkiv
graafiline põhigestaldi kujutis. Liikumine tekitatakse autonoomse närvisüsteemi (ANS) signaalide rea
ja vaatleja käe- ning peolihastele tuleva närvienergia refleksiivse ülekande tulemusena. Kujutatud
mõistemärgil pole „mõõtkava”. See tähendab, et ideogrammi suurusel ei näi paberi suurusega
võrreldes olevat mingit seost sihtmärgi ühegi osa tegeliku suurusega.
A-osa (ingl k „A” Component)
Ideogrammi „tunne/liikumised” koostisosa. „Tunne/liikumised” on sisuliselt mulje sihtmärgi
füüsilisest (tugev, pehme, tahke, vedel, gaasiline jne) koostisest ja sihtmärgi kontuurist/kujust/liikumisest. Näiteks on monitoorija valinud vaatlejale teadmata treeningsihtmärgiks mäe. Koordinaatide
ettelugemisel toodab treenija vastava ideogrammi, väljendades sõnaliselt ja samal ajal paberile
märkides „tõuseb üles”, „tipneb”, „alla”. See on vaatleja „liikumise” aisting, mida ta koges
ideogrammi kritseldamisel. Seejärel ütleb ta „tahke”, kogedes sihtmärki tahkena vastupidiselt
„vedelale” või „õhulisele”. See on „Etapp I“ „tunde”-komponent. „Etapp I” tajumisprotsessi osas on
vähemalt viis võimalikku tundeliiki: tahkus, voolavus, energeetilisus, õhulisus (kui õhuruumi on
rohkem kui midagi muud, näiteks võivad nii väljenduda mõned rippsillad) ja temperatuur. Võimalikud
on ka teistsugused tunde-kirjeldused, kuid need ilmnevad väga harva ning ebatavaliste sihtmärkide
korral. Nende komponentide ja nende väljendusest/ilmnemisest räägitakse põhjalikumalt edaspidi.
Kuigi teoorias käsitletakse seda „tunne-/liikumine-osana, siis tegelikes seanssides dekodeeritakse
„liikumise“ osa esimesena ja „tunde“ osa teisena.
B-osa (ingl k „B” Component)
Esimene (spontaanne) analüütiline tõlgendus ideogrammile ja „A” koostisosale.

Nõuded sihtmärgile (ingl k Site Requirements)
„Etapp I” treenimiseks valitakse etapile vastav sihtmärk. Klassikalised „Etapp I” kaugvaatluse
sihtmärgid hõlmavad üldjoontes piirkondi, mis on kuni kaheksa kilomeetri raadiuses (tõlkija: selle

käsiraamatu kirjutamise ajal ei kasutatud veel arvutist valitavaid treeningsihtmärke). Sihtmärgil on
kergesti äratuntavad põhigestaldid, mida võib lihtsatel „Etapp I” seanssidel kergelt dekodeerida.
Kõikidel sihtmärkidel on „Etapp I” gestaldid, kuid selle etapi aistingute treenimiseks valitakse
„lihtsad” sihtmärgid.

Ideogrammide tüübid (Ingl k Types of ideograms)
Neid on neli.
Üksik (ingl k Single)
Üks katkematu märk või joon, sisaldades ainult ühte „A” (tunne/ liikumine) komponenti ja ühte „B”
komponenti.
Kaksik (ingl k Double)
Kaks põhimõtteliselt paralleelset märki või joont. Toob esile tavaliselt vähemalt kolm komplekti „A” ja
„B” komponente. Üks jääb märkide vahel asuvale alale ja üks iga ala jaoks kummalegi poole märki.
Samuti võivad esineda kaks ülejäänud „A” ja „B” komponenti – üks iga märgi kohta. Seda tüüpi
ideogrammi võivad esile tuua näiteks raudteerööpad, teed, kanalid jne.
Mitmik (ingl k Multiple)
Kaks või enam erinevat märki, igaüks neist „toodab” oma komplekti või komplektide „A” ja „B” komponente. Selline ideogramm võib esile tulla, kui antud sihtmärgil on olemas rohkem kui üks peamine
gestalt, näiteks järv, linn ja mägi, mis kõik asuvad sama koordinaadiga määratud piirkonnas. Sellist
tüüpi ideogramm võib tekitada vajaduse teha Liiga Palju-paus, kuna infohulk sisaldab teavet rohkem
kui ühe gestaldi kohta. Siin tuleb harjutada ettevaatlikust, sest Üksik-märk võib tegelikult tähistada
kas Kaksik- või Mitmik-ideogrammi, kuid võib segi ajada Üksik-ideogrammiga. Selle kindlaks
tegemiseks tuleb signaalide reast „pärida” pastakat märgile ja sellest mõlemale poole asetades. Nii
saab määrata, kas antud juhul on tegemist rohkem kui ühe „A” ja „B” komponendiga.
Kogum (ingl k Composite)
Pliiats lahkub paberilt rohkem kui kahel korral. Teeb täpselt ühesuguseid märke ja kutsub esile ühe
komplekti „A” ja „B” komponente. Sellist tüüpi mõistemärke koos hulga samasuguste komponentidega „toodavad” näiteks antennide väljad, puuviljaaiad jms.

Vertikaalne/horisontaalne ideogrammi orientatsioon (ingl k
Vertical/Horizontal Ideogram Orientation)
Ideogramme võib esineda (kirjeldada) nii horisondiga paralleelsete (horisontaalsed) kui ka sellega
risti asetsevatena (vertikaalsed). Näiteks Gobi kõrb, mis on valdavalt lame ja laineliivaga, kutsuks esile
„Etapp I“ „liikumise” „A”- jaotuses horisontaalse mõistemärgi. Samas Empire State Building kutsuks
jaotuses „A” esile teatud liiki vertikaalsusele viitava reageeringu, näiteks „üles, nurk”, viidates
vertikaalsele ideogrammile. Siiski on ülioluline meeles pidada, et mõistemärgi kirjeldus on täielikult
sõltumatu sellest, kuidas see paberil välja näeb või asetseb. Hädavajalik on mõista, et see, mis
määrab vertikaalse/horisontaalse mõistemärgi suuna, pole füüsilises maailmas oleva sihtmärgi üksühele väljendus. Oluline pole ka, kuidas või mis suunas on see paberil kujutatud. See pole isegi kaugvaatleja „nägemus”, kuna „Etapp I” ei toimu vaatlejal sihtmärgi suhtes orienteerumist mõõtmelisel

tasandil. See, kuidas mõistemärk paberil välja näeb, ei anna usaldusväärseid vihjeid, milline võiks olla
Gobi kõrbe ideogrammi orientatsioon. „Üle kogu pinna, risti, lame, laineline” võib paberil olla „üles”
ja „alla” märk. Empire State Buildingu mõistemärk võiks tõenäoliselt olla kujutatud orientatsiooniga
üle paberi.
On ilmne, et mõistemärke ei saa tõlgendada selle järgi, kuidas need „välja näevad”, vaid „tunde/liikumise” komponendina, esile kutsutuna vahetult ideogrammi järgides. Vaatleja peab õppima
mõistemärki tehes tunnetama selle laadi. Kui see esimesel korral ebaõnnestub, võiks mõistemärki
uuesti kritseldada, liigutades pliiatsit sama kiirusega nagu esialgsel korral. Samal ajal peab vaatleja
olema valvel, et saada täpselt kätte puuduv informatsioon.

I/A/B moodustamine (ingl k I/A/B Formation)
Niipea kui monitoorija annab viitava info (koordinaadid vms), märgib vaatleja selle üles paberi
vasakule poolele. Seejärel asetab vaatleja pliiatsi kohe paberile uue mõistemärgi („I”) kritseldamiseks. See kujutab endast spontaanset märki, mis luuakse paberile käe ja pliiatsi liikumisega.
Vahetult pärast ideogrammi tegemist liigutab vaatleja oma pliiatsi paberi kolmandiku paremale
poolele, kirjutades sinna „A” ja kirjeldab lühidalt sihtmärgi ideogrammiga väljendatud
„tunde/liikumise” omadusi, nagu näiteks „risti nurk üles”, „risti nurk alla”, „tahke”.
Pärast „tunde/liikumise” komponendi korrektset dekodeerimist, liigutab vaatleja oma pliiatsi
märgitud „tunne/liikumine” vastuste ja otse „A” alla ning seejärel kirjutab „B”. Edasi märgib vaatleja
paberile sobiva „B”-vastuse, mis on esimeseks hetkeliseks ideogrammi järgivaks analüütiliseks
reaktsiooniks ja vaatleja süsteemis (kehas ja mõistuses) signaalide reaga kontakteerumisel tekkinud
„tunde/liikumise” komponentideks. Näiteks võivad reaktsioonideks olla „mägi”, „vesi”, „struktuur”,
„maa”, „kena”, „linn”, „liiv”, „soo” jms.

Faasid I ja II (ingl k Phases I and II)
„Etapp I” treening on jaotatud kaheks osaks kasutatava sihtmärgi poolt toodetud põhigestaldi
tüüpide ja hulga, näiteks mäe, linna ning/või vee järgi. „II faasi“ sihtmärgid on rohkem kui ühe
põhigestaldiga ja on teatud liiki äratuntava kokkupuutepunktiga – rand ookeani ääres või saarel, linn
jõe ääres või näiteks mägi koos järvega.

Harjutused (ingl k Drills)
Enamik kaugvaatlejaid kaldub saavutama hästiväljenduvaid ideogramme neid paberil harjutades. Kui
sellised harjumused saavad piisavalt omaseks, võivad need tegelikult pärssida signaalide rea korralikku omaksvõttu, piirates korraliku ideogrammi loomise lihtsust ja paindlikkust. Sellise soodumuse
vastu tuleks aeg-ajalt teha treeningharjutusi. Sellistes harjutustes kasutatakse hulga, musta värviga
piiratud, erinevas suuruses, koguses ja suundadega ristkülikuid (ehk paber võetakse mõnel juhul ette
horisontaalselt, teisel juhul aga ristipidi). Kui vaatleja võtab neid ristkülikuid ette vaheldumisi,
suunatakse vaatleja tegema talle antud sihtmärgi ideogrammi (ehk „mägi”, „järv”, „linn”, „kanjon”,
„aed”, „saar”, „linn mäega järve ääres”, „kosk”, „vulkaan” jms) oma pliiatsiga ristküliku sees,

suurendades ideogrammi ühest ristküliku küljest teiseni, selle piirjooni ületamata. Iga kord, kui
ideogrammi laad muutub, tuleb seda teha ülaäärest alaääreni, paremalt vasakule, vasakult paremalt,
alaservast ülaservani, diagonaalselt jne. Ideogrammidel, millel pole laadilist rõhku, näiteks tehtud
ringi või rea punktidena jms, peab selline mõistemärk täitma ristküliku selle piiridest väljumata. Ideogramm tuleb teha võimalikult kiirelt, kõhklemata ja aega mõtlemisele kulutamata. Sellise harjutuse
selgeks eesmärgiks on arendada spontaansust ja pastaka kasutamise oskust paberil. Kuigi signaalide
reaga reaalse ühenduse tekkimine on ebatõenäoline, on selliste ideogrammiharjutuste refleksiivselt
tegemine peaaegu sama lähedane tegelike mõistemärkide kritseldamisele.

Vorm (ingl k Format)
Kõiki seansse alustatakse seanssi läbi viiva vaatleja nime ja kuupäeva kirjutamisega paberi ülemisse
parempoolsesse nurka. Samasse lisatakse ka muu seansiga seonduv info, mida monitoorija vajalikuks
peab. Nagu eelpool märgitud, kirjutatakse koordinaadid või muu viitav info lehe vasakule kolmandikule. Ideogramm tehakse umbes keskmisele kolmandikule (ideogrammi spontaanse olemuse tõttu
võib see vahel olla tehtud palju lähemale viitavatele andmetele, vahel isegi nendega kokku puutuda),
„A” ja „B” koht jääb paberi parempoolsele kolmandikule. Analüütiline vahelesegamine (AVS) ja teised
häired märgitakse paberi parempoolsesse äärde. Selline formaat moodustab „Etapp I” struktuuri ja
selle õigel läbimisel kirjeldab („loob sellele reaalsuse”) signaalide rida. Siinkohal on ära toodud „Etapp
I” vorm.

„Etapp I“ näidisvorm
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg
(Isiklik emotsionaalne turbulents / Raporteeritud eelvisuaalid)
(Tõlkija: eelvisuaalid on kujutluspildid, mis võivad enne seansi algust vaatleja teadvusse ilmuda. Need
võivad, aga ei pruugi olla seotud vaatlemisele tuleva sihtmärgiga.)
ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)
A: üle
nurk üles
nurk
nurk üle
nurk alla
tahke

B: struktuur
AVS-i häire
Spordistaadion

ETAPP II
Kontseptsioon (ingl k Concept)
„Etapp II” esitab vaatleja tunnetuslike, füüsilisele tajumisele oluliste signaalide rea andmeid. Selle
klassikaliseks seletuseks on, et selline andmestik on täpselt samaväärne „vaatleja poolt kogetavate
aistingutega, kui ta oleks sihtmärgi juures füüsiliselt”. Tegelikkuses võimaldab see vaatlejal sihtmärki
puudutavate tunnetuslike faktide kirjeldamise kaudu jõuda paremasse kontakti signaalide reaga.
Selline info keskendub viiele füüsilisele meelele: puudutusele, haistmisele, nägemisele, kuulmisele ja
maitsmisele ning võib sisaldada nii temperatuuri (kombatavaid „kuuma/külma puudutuse” aistinguid
ja/või üldist keskkonna õhustikku) kui ka „energeetikaid” (nagu näiteks magnetism, tugev raadiosignaalide edastamine, radiatsioon jms).

Mõisted (ingl k Definitions)
Meel (ingl k Sense)
Võimed nagu nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine või puudutamine, mille kaudu inimene
tajub väljas- või seestpoolt tema keha pärinevat ergutust.
Tunnetuslik (ingl k Sensory)
Aistingutest või tunnetest pärinevad või neisse puutuvad.
Kompimismeel (ingl k Tactile)
Kompimismeelest pärinevad või sellesse puutuvad; kompimismeelega varustatud või seda
mõjutavad; tajutav puudutusega; võimeline olema puudutatud; käega katsutav.
Kuulmismeel (ingl k Auditory)
Kuulmisest pärinev või kuulmisesse, kuulmismeelde või kuulmiselunditesse puutuv. Tajutav
kuulmismeelega või tuleneb kuulmismeelest.
Mõõde (ingl k Dimension)
Üksiku joone pikendus või pikkuse, laiuse ja paksuse või sügavuse suund. Joonel on üks mõõde:
pikkus. Tasandil on kaks mõõdet: pikkus ja laius. Tahkel või kuubil on kolm mõõdet: pikkus, laius ja
kõrgus.

Nõuded sihtmärgile
„Etapp II” sihtmärgid valitakse nende tunnetusliku info rõhutatud väljenduste alusel, näiteks reoveepuhastusjaam, lennujaam, paberivabrik, botaanikaaed, šokolaaditehas, terasevabrik, lõbustuspark
jms.

Klastrid (ingl k Clusters)
„Etapp II” sihtmärgi erinevaid aspekte või gestalte puudutavad vastused kipuvad tulema sõnade
gruppide või kobaratena – tavaliselt kolme-nelja sõna kaupa, mõnikord isegi rohkemate sõnadena.
Näiteks on sihtmärgi juures veekogu ja maa-ala. „Etapp II” tunnetuslike sõnade grupp võib vaatlejas

esile kerkida seoses maaga. Järgmine grupp võib olla seotud veega. See on eriti märgatav ideogrammide poolt kaks või enam „A” ja „B” komponenti „tootvate” sihtmärkide puhul. „Etapp II“ kipub
„A“- ja „B“-komponente grupeerima vastavalt sihtmärgi erinevatele aspektidele ja gestaltidele.
„Etapp II” esineb veel ühte sorti klastreid. Sageli hakkavad aistingutüüpide vastused tulema korraga.
Näiteks kaks või kolm maitset, lõhna, värvi või mustrit võivad grupeeruda, kui vaatleja enda poolt
tajutavat paberil kirjeldab.

Põhisõnad (ingl k „Basic” words)
Tõelised „Etapp II” põhisõnad on üldiselt lihtsad, otseselt tunnetusliku kogemusega seotud sõnad,
näiteks karm, punane, külm, torkiv, lõhn, liivane, maitse, pehme, niiske, roheline, tõetruu jne. Kui
kirjeldatud sõnad muutuvad põhisõnadest keerulisemateks (tõlkija: kui see juhtub, võib tegemist olla
AVS-iga), peetakse neid struktuuriväliseks ja seetõttu ebausaldusväärseks.

Apertuur
Pärast „Etapp I” ideogrammi „A/B” nõuetekohaselt järjekorras kirjeldamist (mis oli selle etapi jooksul
kitsaim (tõlkija: signaalide rea läbilaskevõime mõttes), avaneb apertuur „Etapp II” info
vastuvõtmiseks. See võimaldab üksikasjalikuma tunnetusliku info läbitulekut vaatlejani. Sellega
kaasneb ka vastav pikem signaali „pulseerimise” aeg – see tähendab, et info tuleb sisse palju aeglasemalt ja see on vähem kontsentreeritud. „Etapp II” lõpupoole, „Etapp III” lähenedes, hakkab
apertuur isegi rohkem laienema, võimaldades mõõtmelisusega seotud informatsiooni (vaata allpool)
vastuvõttu.

„Mõõtmelised“ (ingl k Dimensionals)
Vaatleja „Etapp II-st” „Etapp III” edenemisel laieneb tema apertuur veelgi, võimaldades tal lülituda
üldiselt (gestaldi) vaatenurgalt, mis on olulisim kogu „Etapp I” ja enamikus „Etapp II”, ümber vaatenurgale, millel on teatud tajutavad piiratud mõõtmelised omadused. „Mõõtmelised“ on vaatleja
poolt laienenud apertuuri kaudu esile kutsutud ja struktuuris uue, mõõtmelisuse seisukohast tajutud
osade kirjeldamiseks üles märgitud sõnad. Need sõnad demonstreerivad viit mõõtmelist
kontseptsiooni: vertikaalsust, horisontaalsust, nurgelisust, ruumi või mahtu ja massi. Kui esmapilgul
tundub massikontseptsioon olevat mõõtmelisuse käsitusviisi mõnevõrra sobimatu, võib massi
siinkohal kujutleda mõõtmelisusega seotud tähenduses, nagu aine hõivaks teatud kolmemõõtmelist
ala.
Üldjuhul ainult „Etapp II” viimases osas vastuvõetuna, on mõõtmelisuse kirjeldus tavaliselt väga
algeline – „kõrge”, „pikk”, „suur”. Keerulisemad dimensionaalsused nagu näiteks „panoraamne”,
võetakse tavaliselt vastu hilisemates, laienenud apertuuriga seansi etappides. Kui sellistest
keerulisematest dimensionaalsustest antakse „Etapp II” teada, siis loetakse neid „struktuuriväliseks”
ja seetõttu ebausaldusväärseks.

Analüütiline Vahesegamine (AVS)
Analüütilist vahelesegamist tuleb „Etapp II” ette olulisemalt harvem kui „Etapp I”. Kuigi seda aeg-ajalt
esineb, kipub midagi seoses vastuvõetavate andmetükkide äärmiselt algelise tunnetusliku olemusega
AVS-i tugevalt vältima. Oletatakse, et vastu võetud tunnetuslik info saabub kas piisavalt madalal
energiatasemel või läbi kanali, mis ei stimuleeri mõistuse analüüsivat osa tegevusele. Tegelikult
„lollitatakse” mõistust „arvama”, et „Etapp II” info võeti vastu tavalise, füüsilise meeleallika kaudu.
„Etapp II” vastu võetud tõelise tunnetusliku info kombinatsioon võib „toota” tõsiseltvõetava
signaalirea „kujutise”, sisaldades värve, kujusid ja mustreid. „Etapp II” sihtmärgi või muu tõelise
signaalirea kujutisi võib eristada AVS-ist sellega, et need saadakse häguselt, ähmaselt ning need
kipuvad nende koostiosadele pingsalt keskendudes hajuma ja haihtuma, vastupidiselt AVS-ga
vastuvõetud terava, puhta ning püsiva olemusega kujutistele.

Esteetika mõju (ingl k Aesthetic Impact)
Esteetika mõju viitab järsule ja dramaatilisele apertuuri laienemisele ning annab märku „Etapp II”
üleminekust „Etapp III”. Tavalises seansi struktuuris esineb seda ainult pärast kahe või enama
„mõõtmelise“ ilmumist signaalide reas. Sellegipoolest võib EM esineda rohkem või vähem
spontaanselt „Etapp II”, eriti kui sihtmärgil on tugevalt rõhutatud selle etapi elemendid nagu näiteks
eriti mürgiselt lämmatav keemiatehas. Sel juhul oleks „õhk” vaatleja isiklik emotsionaalne reageering
sihtmärgi suhtes esitatud küsimusele: „Kuidas sihtmärk sind tundma paneb?” See võib väljenduda ka
äkilises üllatuses, peapöörituses, järsus tundemuutuses või naudingus. Ehkki mõned sihtmärgid
näivad igas neid vaatlevas isikus pidevalt esile kutsuvat niisugust EM-i reaktsiooni, peab siiski meeles
pidama, et EM on otseselt sõltuv vaatleja enda isiksusest ja emotsionaalsest/füüsilisest vormist.
Seetõttu võib EM-i reaktsioon sõltuvalt vaatlejast dramaatiliselt erineda. Esteetika Mõju on pikemalt
arutlusel selle dokumendi „Etapp III” käsitlevas osas.

Harjutused
Paindlikkuse soodustamiseks „Etapp II” reageeringute esile kutsumiseks määratakse vaatlejast
õpilasele tavaliselt harjutus. See seisneb vähemalt 60 tunnetustüübi reageeringuga nimekirja
koostamises, puudutades kõiki võimalikke meelelise tajumise kategooriaid: maitseid, helisid, lõhnu,
kompimiskogemust, värve ja teisi elementaarseid nägemis- ning magnetilisi/energeetilisi kogemusi.
Ülesannet andes rõhutab treener tuginemist eelpool kirjeldatud põhisõnadele.

„Etapp II“ näidisvorm
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg
(Isiklik emotsionaalne turbulents/ Raporteeritud eelvisuaalid)

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)
A: üle
nurk üles
nurk
nurk üle
nurk all
tahke
B: struktuurid

ETAPP II

S-2: valge

EM-i Paus

(Tajumisinfo)

Soe

„Lõhnab tugevalt”

Räpane lõhn
AVS-i Paus
„Lõhnab nagu räpane
õhk”

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm/Mitmik)
A: üles, nurk üle, nurk alla
tahke
B: struktuur
A: nurk üle, nurk alla
tahke
B: struktuur
A: lame
kõva
B: maa

ETAPP II

S-2: hall

(Tunnetuslik info)

valge
krobeline
lärmakas
tihedalt rahvastatud – E4 (märkus: see on Etapp IV, mitte Etapp II
info)
Soe, vinguhais
Peataoleku-Paus
„müdin” või „kriipiv heli”
„ei oska öelda”

ETAPP II
(„Mõõtmelised“)

D: kõrge (märkus: see on „mõõtmeliste“ algus)
kõrge
tahke
lai
EM-i Paus
„Mees! See asi on
tõeliselt SUUR!”

ETAPP III
Kontseptsioon
„Etapp II” edenedes avaneb apertuur dramaatiliselt laiemaks kui see oli „Etapp I” või „Etapp II”
varajases järgus. Ilmuma hakkavad „mõõtmelisused“ ja jõutakse „Etapp III” sisenemise läveni. EM-iga
käivitatakse „Etapp III”. Pärast seda hakkab väljenduma sihtmärgi tõeline mõõtmelisus. See eristab
dimensionaalsed elemendid varem esinenutest. „Etapp II” on olulised sihtmärgi üksikud aspektid,
samas kui „Etapp III” mõõtmelisus on sihtmärgi aspektide kogumiks. Sellegipoolest tuleb vältida
„vaatleja seisukoha” kontseptsiooni, kuna „Etapp III” pole vaatleja jõudnud sihtmärgiga täieliku
kontaktini ning sihtmärgi suuruse, kuju ja mõõtmelisuse tajumiseni. Üldiselt pole vaatleja ise täpselt
teadlik oma tunnetuse suhtest sihtmärgiga, mistõttu ta pole ka teadvustatult teadlik kõigi mõõtmeliste komponentide tegelikust seosest, mida ta on „Etapp III” võimeline tajuma. Nagu eelpool
märgitud, peab vaatleja tuginema „Etapp III” saadaolevatele vahenditele vastuvõetava kasvava
infohulga tagamiseks ning selle organiseerimiseks. Kuigi „Etapp III” võib iga sihtmärgi kohta anda
suurel hulgal infot, on selles etapis eesmärgiks siiski struktuuri valdamine.

Mõisted
Esteetika (ingl k Aesthetic)
Reaktsioonitundlikkus vaadeldava sihtmärgi suhtes.
Joonistamine (ingl k Drawing)
Millegi kujutamine joone või muu sellise abil.
Idee (ingl k Idea)
Mõtteline kontseptsioon; ebamäärane väljendus; ähmane ettekujutus; mudel või arhetüüp.
Mõju (ingl k Impact)
Tabab korraga – muutused, tujud, emotsioonid, mõnikord väga ulatuslik, kuid võib olla väga õrn või
vaevumärgatav.
Liikuvus (ingl k Mobility)
Liikumise seisund.
Liikumine (ingl k Motion)
Liikumisprotsess või -tegevus.
Tajutav (ingl k Perceptible)
See, mida võib psüühiliselt meelte abil tajuda.
Viide (ingl k Prompt)
Õhutada liikumisele või tegutsemisele: ettepanekuga liigutama või innustama.
Viimistlus (ingl k Rendering)
Versioon; tõlge; joonistus (sageli väga detailne)

Visand (ingl k Sketch)
Joonistada üldine, mitte väga detailne kuju; kirjeldada peamised punktid (ideest).
Jälitada (ingl k To Track)
Jälitada märkide, tõendite jms abil; püsida real.
Nägemine (ingl k Vision)
Närvisüsteemi üks omadusi, seoses nägemismeelega, mille abil aju konstrueerib kujundi.

Nõuded sihtmärgile
„Etapp III” valitud sihtmärk nõuab struktuurile vastavaid silmapaistvaid „mõõtmelisi“ komponente.
Selle etapi sihtmärkidena on kasulikud sellised objektid nagu sillad, ausambad, lennuväljad, ebatavalised looduslikud moodustised jms.

Kuus peamist „mõõtmelist“
Diagonaal (ingl k Diagonal)
Miski, mis on kahe või enama objekti vahel; joon, mis ühendab kahe kujundi kahte
kokkupuutepunkti.
Horisontaal (ingl k Horizontal)
Paralleelne horisonditasandiga.
Mass (ingl k Mass)
Ükskõik mis, mis moodustab keha – tavaliselt aine.
Ruum (ingl k Space)
Kaugusvahemik või ala millegi vahel või sees, „tühi kaugus”.
Vertikaal (ingl k Vertical)
Risti horisonditasandiga, kõrgeim või madalaim punkt, ka kõrgus või sügavus.
Maht (ingl k Volume)
Hulk; mass või kogus.

Esteetika mõju
Kui „Etapp II” apertuur järsult laieneb, hakkab sihtmärgi kujuteldav infolaviin mõjutama vaatleja
alateadvust. Kogu selle kuhjuva efekti osaks on päästa valla vaatleja emotsionaalne reaktsioon. Sellist
apertuuri laienemist ja sellele järgnevat emotsionaalset reaktsiooni nimetatakse Esteetika Mõjuks
(EM). See on vaatleja sisemine emotsionaalne reageering sihtmärgi suhtes. Seda on kõige parem
iseloomustada lausega „kuidas sihtmärk paneb vaatlejat end tundma”. EM võib järgneda kohe kahele
„Etapp II” „mõõtmeliste“ reaktsioonile, kuid see järgneb kindlasti kolmele või enamale. Seda on
parim kirjeldada ning väljendada mitmel moel. EM-i reaktsiooniks võib olla lihtne „Ohoo!”, kui
vaatlejale avaldab järsku muljet mõni tohutu loomulik moodustis, näiteks Suur kanjon või Yosemite’i

Half Dome. Teisalt võib selline sihtmärk tekitada peapöörituse, kukkumishirmu või põhjustada
vaatleja reageeringu „See on tõeliselt kõrge (või sügav)!” Tselluloosivabriku okseleajav hais võib
vallandada EM-i järsu tundemuutuse. Sihtmärgi suursugususe mõistmine või räpasus võivad vaatleja
panna järsku ilu või inetust hindama. Muudeks EM-i näideteks võivad olla klaustrofoobia, üksildus,
ehmatus, meeldivus, lõdvestus, rahulolu jne.
EM-i olemasolust arusaamiseks ei pea see olema väljendatud. Väljendus võib üsna sageli olla vaevumärgatav ja seda on keeruline ära tunda. See võib mõnikord seisneda äkilise seisukohamuutuse
mõõdukas tunnetuslikus äratundmises, kerges üllatuses või sihtmärki suhtumise muutuses. Mõnel
vaatlejal, kellel on eelnevalt olnud vähe kogemusi oma emotsioonide otsese kontaktiga, võib olla
keeruline ära tunda kogetavat EM-i. Nad võivad isegi olla veendunud, et seda nendega ei juhtu. Sellised vaatlejad peavad harjutama suure ettevaatlikkusega, et nad ei sublimeeriks või suruks alla EM-i
äratundmist. Neilt tuleb nõuda täiendavat kokkupuutumist EM-ga, aitamaks neil õppida seda ära
tundma ning sellest õigesti raporteerima.
Monitoorijal on samuti oma tähtis osa vaatleja EM-i äratundmisel. Kehakeel ja teatud kõneviis võivad
EM-i äratundmisel kogenud monitoorijale abiks olla. Monitoorija peab vaatleja tähelepanu deklareerimata EM-lt kõrvale juhtima, kui ta märkab vaatlejale tundmatuid EM-i sümptomeid.
Väga oluline on EM õigesti ära tunda ja sellest raporteerida (kirjeldada), sest asjaolu, kuidas vaatleja
sellega toime tuleb, võib kõnealusest hetkest alates ära määrata kogu seansi käigu. Vaatleja ei pruugi
töötada EM-i all. Esteetika mõju tuleb ära tunda, seda deklareerida ja täielikult hajutada. Kui vaatleja
peaks eksima ja üritama töötada EM-i all, siis sellest hetkest alates on kogu vastuvõetav info
moondatud isikliku emotsionaalse kogemuse jumega. Lisaks võib oodata AVS sunduse/ vahelesegamise ja AVS-i fantaseerimise ilmnemist.
Esteetika mõjuga (EM) tegeldakse järgmisel viisil. „Etapp II” läbi liikumisel hakkab vaatleja tegelema
kahe või enama „põhimõõtmeliste“ grupiga. Vaatleja mõistab järsku, et apertuur laieneb, koos kogetava isikliku reaktsiooniga sihtmärgi suhtes kas rõhutatult või mõõdukalt. Seejärel teatab ta sihtmärki
kirjeldades valjuhäälselt: „EM-i paus!” Edasi ütleb ta lühidalt valju häälega ja kirjutab paberile, millise
EM-ga on tegemist. Avaldused võivad olla igasugused: „Ohoo!”, „Vastik!”, „Mulle see koht meeldib”,
„Peapööritus”, „Tunnen end tõbisena”, „See on igav”, „Ma olen rabatud, kui kõrge see on!” või
„Täiesti massiivne!” Vaatleja, tehes EM pausi, vabastab end tõhusalt ja ajutiselt signaalireast ning
võimaldab emotsionaalsetel reaktsioonidel hajuda. Aega võib EM-i vaigistamiseks mõõduka EM-i
korral kuluda kõigest mõni sekund kuni (neil, kes on eriti empaatilised) mitu tundi.
Oluline on märkida, et kuigi paljud sihtmärgid kutsuvad igaühes, kes vaatleb, lõpuks esile sarnase
reageeringu, on iga inimene siiski isesugune ja seetõttu võivad teatud olukordades, teatud EM-i
puhul, vaatlejate reaktsioonid märkimisväärselt erineda.
Üks näide selle nähtuse erinevast mõjust on olnud väike maasäär Cape Cod’is, Massachusetts’is. Üks
väga suhtlemisaldis kaugvaatlejast naine, kes naudib sotsiaalset läbikäimist, reageeris talle antud
sihtmärgi suhtes nii, et see muutis ta süngeks, ta tundis end üksildase, masendunu ja mahajäetuna.
Teisalt, kaugvaatleja, kes on palju aega veetnud looduses ja eemal suurest hulgast inimestest, koges
sihtmärki kauni ja värskendavana. Kuna EM-d sõltuvad isikust, pole sellised erinevused ootamatud ja
on õigetes olukordades tavaliselt kohased.

Liikumine/Liikuvus
„Etapp III” on vaatlejale kättesaadavad ja äratuntavad kaks liikumiskontseptsiooni. Esimeseks on idee
liikumisest sihtmärkide juures – nende juures võib näha objekti või objekte, mis muudavad oma asukohta või mida liigutatakse ühest kohast teise. Näiteks võib seal olla autoliiklus, läbi piirkonna liigub
rong, pöörleb või vahetab suunda mingi masinavärk vms.
Teiseks liikumiskontseptsiooniks on liikuvus. See on vaatleja võime vahetada „Etapp III” teatud
määral järk-järgult oma vaatenurka sihtmärgi suhtes ja liikuda ühest vaatenurgast teise, näiteks
tahapoole, lähemale, üles või alla jne. See oskus teeb võimalikuks eespool kirjeldatud „jälitajate” ning
visandite tegemise. Veel üheks tunnuseks on võime vahetada oma teadlikku fookust ühelt sihtmärgilt
teisele, kasutades selleks „polaarse koordinaadi kontseptsiooni”. Seda on rohkem seletatud peagi
järgnevas alapeatükis „Liikumine/Liikumisharjutused”.

Mõõtmeline väljendus paberil (ingl k Dimensional Expression on Paper)
Visandid
Spontaansed visandid (ingl k Spontaneous Sketches)
Koos apertuuri laienemise ja EM-i hajutamisega valmistatakse vaatleja ette pliiatsiga paberile
sihtmärgi mõõtmeliste kujutiste tegemiseks. Visandiga kujutatakse sihtmärki väga üldiselt. Mõnel
juhul võib see olla kõrgel tasemel, sihtmärgi tõeliste füüsiliste omaduste kirjeldustega, teisalt võib
aga visandis olla vaid mõni osa sihtmärgist. Visandi täpsus või esteetilised omadused pole eriti
tähtsad. Visandi peamiseks eesmärgiks on stimuleerida signaalireaga edasist lähedast kontakti, samal
ajal jätkates pinge all oleva vaatleja abistamist isikliku analüütilise mentaalse toimingu juures.
Visandeid eristatakse joonistustest sel moel, et viimased on tehtud vabamas stiilis, on detailsemad ja
seetõttu esimestest oma väljenduselt palju analüütilisemad. Ja seetõttu ka rohkem AVS-i
põhjustavad.
Analüütilised visandid (ingl k Analytic Sketches)
Analüütilisi visandeid kutsutakse esile väga hoolikalt juhitud analüütilise protsessi abil. Seda rakendatakse tavaliselt ainult siis, kui pole saadud ülalkirjeldatud nõutavat spontaanset visandit. Analüütiline visand saadakse seansi käigus esimeste kõikide mõõtmeliste reaktsioonide loetlemisega,
sealhulgas nende loetlemisega, mis sisaldasid koordinaadi I/A/B viitamise järjestuse erinevaid „A”
komponente sellises järjekorras ja sageduses, nagu need väljenduvad seansi protokollis. Igaüks neist
dimensionaalsetest elementidest väljendub ilmselt lähtudes tähtsuse järjekorrast, mis tal gestaldis
on. Kui seansi esimeses „A” komponendis on „üle kogu pinna, tõusev”, siis juhivad loetelu need kaks
ja nende ligikaudne asetus paberil määratakse vaatleja poolt enne teisi. Seejärel koostatakse teine
nimekiri, milles loetletakse kõik sihtmärgi teisejärgulised tunnused. Lõpuks võib soovi korral teha
nimekirja igast olulisest „detailist”, mis ei sobi eelmisse kahte kategooriasse.
Analüütilisi visandeid tehes pole vaatleja vaistlik osa välja lülitatud. Ta peab jätkama üritada
tunnetada sihtmärgi mõõtmeliste elementide õigeid asukohti. Tegelikult on sellise visandamisviisi
eesmärgiks vaatleja intuitsiooni „taaskäivitamine”. Kuna iga element põhinimekirjast võetakse
järjekorras läbi, peab vaatleja „tundma” iga osa õiget asukohta võrreldes teistega. Kui nimekirjas on

märgitud element „ümar”, siis peab määrama, kuidas element sobib elemendiga „üle kogu pinna”,
„risti”, „tõusev”, „lame”, „pikk” või ükskõik millise teise mõõtmelise elemendiga, mida sihtmärgi
juures võib esineda. Kui elemendid põhinimekirjast ammendatakse, võib vaatleja protsessi korrata
alamnimekirjaga. Kui vaja ja soovi on, võib vaatleja jätkata detailidega ning määrata neid sobivatesse
asukohtadesse.
„Jälitajad“ (ingl k Trackers)
„Etapp III” kontakt sihtmärgiga võib mõnel juhul esile kutsuda nähtuse nimega „jälitajad”. Pliiatsiga
märgitakse paberile kõrvuti punktid või lühikesed kriipsud ja kirjeldatakse kontuuri, profiili või mõnda
muud sihtmärgi mõõtmelist aspekti. „Jälitajad” moodustatakse suhteliselt aeglaselt ja metoodiliselt.
Vaatleja hoiab pliiatsit oma peos, tõstes seda aeg-ajalt paberilt õhku, tehes märke. Niimoodi võimaldab ta oma autonoomsel närvisüsteemil (ANS), mille kaudu signaali kanaldatakse, määrata iga
järgneva märgi asukoha. „Jälitajaid” tehes on vaatlejal võimalus „jälitamiselt” spontaanselt ümber
lülituda visandi tegemisele ja vastupidi.
Spontaansed ideogrammid (ingl k Spontaneous Ideograms)
Igal visandamise ja „jälitamise” toimingul võib spontaanselt tekkida mõistemärk. Kõige tõenäolisemalt on see seotud sihtmärgi alamgestaldiga ja seda peaks käsitlema nagu iga teist ideogrammi. See
toodab „A” ja „B” komponente, „Etapp II” omi ja nii edasi. Tänu spontaansete ideogrammide ilmnemise tõenäosusele koos nende potentsiaaliga võivad need kanda endas tähtsat infot sihtmärgi kohta
peetakse väga praktiliseks soovituseks vaatlejatele hoida pliiats alati paberil.

Liikumine/Liikumisharjutused
Vaatleja liikuvuse käsitlusviis kujutab endast vaatleja võimet lülitada oma tähelepanu ühelt sihtmärgilt üle teisele, kasutades selleks „polaarse koordinaadi kontseptsiooni”. Sageli nimetatakse seda
„liikumiseks” või „liikumisharjutuseks”. Vaatlejale antakse põhisihtmärgi koordinaadid ja seanss jätkub tavapäraselt: I/A/B, „Etapp II” „mõõtmeliste“, „EM”, „Etapp III” visandite/„jälitajateni”. Kui
monitoorija on veendunud, et vaatleja on end edukalt põhisihtmärgi külge kinnistanud, ütleb ta, et
vaatleja „valmistaks end liikumiseks”. Vaatleja asetab vastavalt reeglitele oma pliiatsi vasakule poole
paberit, andes märku, et ta on, nagu eeldatud, valmis uueks viitavaks koordinaadiks. Seejärel palub
monitoorija vaatlejal omaks võtta keskne sihtmärk. Seepeale vastab vaatleja väga lühikese, mõnesõnalise põhisihtmärgi kirjeldusega, mille peale monitoorija annab tavalise geograafilise koordinaadi
asemel viitava info. See sisaldab põhisihtmärgi kaugust ja suunda ning on sõnastatud võimalikult
neutraalselt, passiivselt ja mittesugestiivselt (kutsudes seeläbi esile vähem AVS-i).
Eeldagem näidete põhjal, et põhisihtmärk on suur hall ehitis ja vaatleja peab keskenduma alamsihtmärgile, mis on põhisihtmärgist 14 kilomeetrit loode suunas. Monitoorija ütleb: „Omandage sihtmärk!”, millele vaatleja vastab umbes järgmiselt: „Suur hall ehitis.” Seejärel sõnab monitoorija: „14
kilomeetrit loode suunas peaks midagi nähtav olema.” Vaatleja võtab seda fraasi kui saadud koordinaati ning kirjutab selle paberile. Seejärel asetab ta ideogrammi saamiseks pastaka paberile ja
jätkab nii, nagu ta toimib iga uue sihtmärgi korral.
Pane tähele, kuidas pakkus monitoorija vaatlejale väga neutraalsel moel viitavat infot. Ta vältis sellised suunavaid sõnu nagu: „Mida te näete 14 kilomeetrit loode suunas?” või „Te peaksite olema
suuteline nägema (kuulma/ tundma/ haistma) midagi 14 kilomeetrit loode suunas.” Jälgige ka, et ei

pakutaks „liikuvaid sõnu” nagu „liikuma”, „vahetuma”, „minema” jne. Sellist tüüpi sõnad ja väljendid
kipuvad vaatlejat viima aktiivsesse rolli, üritama otseselt sihtmärki tajuda, selle asemel, et lasta
signaalide real info temani tuua. Sedasorti aktiivne sekkumine soodustab suurel määral AVS-i
tekkimist ja teisi vaimse müra tagajärgi.
Selle asemel ergutab monitoorija poolt kasutatav passiivne sõnastus mõistuse analüütilist osa
võimalikult vähe, lubades vastu võtta „saastumata” signaalide rea infot. Siinkohal mõned näited
aistingutega seotud sõnadest passiivses vormis: „peaks olema näha”, „kuuldav”, „haistetav”,
„tuntav”, „maitstav” jms. Varajastes etappides tuleks AVS-i tõttu vältida tunnetuspõhist sõnastust.
Samas võib seda edukalt kasutada laienenud apertuuriga „Etapp III”.
Niisugust liikumistehnikat võib kasutada ükskõik kui palju kordi alates põhisihtmärgist või mõnest
alamsihtmärgist, millele vaatleja tunnetus on „liigutatud”.

Analüütiline Vahelesegamine (AVS) „Etapp III”
AVS-i sobitumine (ingl k AOL Matching)
Pärast apertuuri laienemist „Etapp III” ja korralikku EM-i võib vaatleja AVS sobituda või peaaegu
sobituda signaalide reast tekkiva muljega tegeliku sihtmärgi kohta. Näiteks kui sihtmärgiks oleks
Westminster Abbey, võiks vaatleja „toota” Notre Dame katedraali AVS-i. Ta võiks saada isegi kujutise
Westminster Abbey kohta, mis sellegipoolest vastab kõigile AVS-i kriteeriumitele.
Vastavalt teooriale on sobituv AVS „üle kaetud” tegelik signaalide rida. Sellegipoolest on treenimisega võimalik hakata eristama tõelise signaalide rea ebaselget parameetrit heleda, selge, kuid mingil
moel läbipaistva AVS-i kujutise „taga”. Vaatleja peab omandama oskused AVS-ist tegeliku signaalide
rea „läbinägemiseks”. (Väljendit „läbi nägema” kasutades ei tohiks siin mõista iga visuaalset kujundit
selle sõna aktsepteeritud tähenduses, vaid pigem metafoorina, kirjeldades kõige paremini end väljendavat tajumise tagajärge.)
AVS-i sundus (ingl k AOL Drive)
Kuigi juba eelpool mainitud, saab AVS-i sundus tõsiseks probleemiks „Etapp III” algul. See juhtub, kui
vaatleja süsteem on AVS-i poolt kaasa haaratud sellises ulatuses, et vaatleja vähemalt ajutiselt usub,
et ta on signaalide real, kuigi ta seda pole. Kui lühikese aja jooksul täheldatakse kahte või enamat sarnast AVS-i, peaks kahtlustama AVS-i sundust. Seda saab ära tunda ühe või mitme tunnuse järgi: korduvad signaalid, signaalide rida lõpeb tühjuses, kummaline (sellele kindlale vaatlejale) osalus signaalide reas ja/või fantaseerimine. AVS-i sunduse tekkimise põhjused sisaldavad „B” komponendi usaldamist „Etapp I” või vale visandi usaldamist või deklareerimata AVS-i „Etapp III”. Deklareerimata AVS
võib AVS-i sunduse välja paisata ka kõikides teistes etappides lisaks „Etapp III”. Kui AVS-i sunduse
olemasolu on ära tuntud, peaks vaatleja tegema „AVS-i/sunduse pausi” (nagu seansi struktuuris
ettenähtud). Seejärel tuleks vaatlejal üle vaadata oma andmed, määramaks, millisel hetkel ta AVS-i
adekvaatse infona aktsepteeris. Pärast piisavat pausi peaks vaatleja tegema seansist enne AVS-i
sunduse tekkimist koos andmetega kokkuvõtte.
Allpool on äratoodud kaks AVS sunduse alamliiki:

Kordamine (ingl k Ratcheting)
Sama AVS-i kordumine uuesti ja uuesti nagu nõel katkisel vinüülplaadil „viskaks” korduvalt tagasi
samale „rajale”.
AVS-i „fantaseerimine” (ingl k AOL Peacocking)
Äkiline, üksteise järel teineteisest pärinevate säravate AVS-ide vallandumine.

„Etapp III“ näidisvorm
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg
(Isiklik emotsionaalne turbulents / Raporteeritud eelvisuaalid)

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)
A: tõusev
nurgeline
üle
risti
alla
tahke
B: struktuurid

ETAPP II

S-2: hall

(Tunnetuslik info)

valge
krobeline
teraline muster
lärmakas helide segu
soe

niiske
vinguhais
räpane lõhn
ähmane

ETAPP II

D: kõrge (märkus: „mõõtmeliste“ algus, juhtides EM-ni ja Etapp III

(„Mõõtmelised“)

visandamise/„jälitamiseni”)
lai
pikk
tohutu
EM-i Paus:
„Ohoo! Mul on
peapööritus!”

ETAPP III
(Visand või „Jälitaja”)
AVS-i Paus
Empire State Building

ETAPP IV
Kontseptsioon
Etappide „I” ja „II” eduka sooritamise järel on vaatlejast endast saanud sihtmärk vaadeldavat sihtmärki puudutava tohutu infovoolu jaoks. Eelnevalt oleks selline andmete vool olnud vaimustust
tekitav ja sellised olukorrad oleksid esimesest etapist kolmandani, mil vaatleja leidis end emotsionaalselt nii „üleujutatuna”, vajanud „Liiga Palju pausi” tegemist. Sellegipoolest muutub siinkohal nii
võimalikuks kui vajalikuks:
a. rajada süsteemne struktuur, pakkumaks korrakohast vastuvõetavate infomahtude terviklikku
juhtimist;
b. hõlbustada ja juhtida vaatleja tajude keskendumist sihtmärgi veelgi peenematele detailidele.
See saavutatakse allpool kirjeldatud infomaatriksi kasutamise abil.
„Etapp IV” on eelneva struktuuri laiendus ja täiustus signaalide rea täielikuma ning detailsema
dekodeerimise hõlbustamiseks.

Mõisted
Enamik „Etapp IV” maatriksis kasutatud mõistetest on eelnevalt lahti seletatud. Need, mida pole,
järgnevad järgnevalt.
Emotsionaalne mõju (ingl k Emotional Impact)
Sihtmärgi juures asuvate inimeste või vaatleja tajutud tunded või emotsioonid. Mõnikord on sihtmärgil endal emotsionaalse mõju element, mis on esimesele jäetud pikkade või jõuliste inimese
emotsionaalsete reageeringutega.
Kombatavad (ingl k Tangibles)
Sihtmärgi tunnused või selle juures asuvad objektid, millel on tahke, „puudutatav” mõju vaatleja
tajudele. Näiteks laud, toolid, tsisternid, vedelikud, puud, hooned, tugevad lõhnad, mürad, värvid,
temperatuurid, masinad jne.
Mittemateriaalsed (ingl k Intangibles)
Sihtmärgi omadused või tunnused, mis on abstraktsed või pole kindlalt sihtmärgi aineliste aspektidega määratletavad, nagu eesmärgid, mittefüüsilised omadused, liigitused jne – näiteks „valitsus-”,
„välis-”, „meditsiiniline”, „kirik”, „juhtiv”, „äri”, „andmetöötlus”, „muuseum”, „raamatukogu” jne.
AVS/signaal (ingl k AOL Signal)
Praktiliselt sünonüüm eelnevalt käsitletud mõiste „AVS sobitumisega”. AVS/signaal esineb, kui
vaatleja mentaalse masinavärgi poolt toodetud AVS sobib peaaegu täpselt sihtmärgiga ja vaatleja
suudab mingil määral läbi AVS-kujundi „vaadata”, tajudes tegelikku sihtmärki. AVS/S-i eeliseks „Etapp
IV” on, et see võimaldab infot kasutada pausi tegemata. Vaatleja võib küsida: „Mida see üritab mulle
selle sihtmärgi kohta öelda?” Näiteks võib vaatleja tajuda silda Verrazano Narrows, kuigi tegelikuks
sihtmärgiks on George Washingtoni sild.

„Mõõtmelised“
Mõõtmelistel tunnustel on siin isegi laiem tähendus kui „Etapp III”. „Etapp IV” võib ette tulla detailsemaid ja keerulisemaid „mõõtmelisi“ ning nüüd peetakse neid struktuuri kuuluvateks ja seetõttu
usaldusväärsemateks. „Tornitipp”, „väändunud”, „ääristatud”, „omavahel eraldatud” on vaid mõned
näited.

Etapp IV Maatriks
Olemasoleva info ladusa käsitlemise vajaliku struktuuri jaoks koostatakse Maatriksi pealkirjad risti üle
lehe ülemise ääre järgmiselt (tõlkija: Maatriksi leht võetakse ette horisontaalselt):
E-2

D

EM

EmM

K

MM

AVS

AVS/S

Nende pealkirjade tähendus on järgmine:
E-2: „Etapp II” informatsioon (tunnetuslikud andmed)
D: Dimensionaalsed/„Mõõtmelised“
EM: Esteetika Mõju
EmM: Emotsionaalne Mõju
K: Kombatavad
MM: Mittemateriaalsed
AVS: Analüütiline vahelesegamine
AVS/S: AVS/signaal

Seansi vorm ja selle protseduurid
Reaktsioonid, mis vaatleja võtab vastu „Etapp IV”, (tavaliselt üksikud sõnad, mis kirjeldavad signaalide rea kaudu tulnud kontseptsioone), märgitakse maatriksisse vastavate kategooriate alla. Maatriks
täidetakse vasakult paremale, liikudes „Etapp II” tundepõhisemast ja „mõõtmelistelt” enam
puhastatud infoga paremale poole ning ülalt alla, järgides signaalide rea loomulikku voogu. „Etapp
IV” informatsioon tuleb sarnaselt „Etapp II” omaga vaatlejani gruppidena. Mõni teatud signaali
aspekt ilmutab end ise ja seda aspekti puudutavad alamelemendid jõuavad vaatlejani suhteliselt
hoogsalt – tavalise „paremalt vasakule” ja „ülevalt alla” mustrina. Selliste kobarate vahele võib mõnel
määral tekkida vertikaalseid tühimikke. See viitab, et igaüks neist gruppidest esindab sihtmärgi
teatud osa.
Reeglitepäraselt märgitud märkmed kipuvad maatriksis liikuma ülevalt vasakult diagonaalis alla
paremale madalamale maatriksi poolele. Samas võivad mõned märkmed liikuda veergude vahel ka
edasi-tagasi suunas.

„Etapp II” andmed ja „mõõtmelised“ säilitavad oma tähtsuse sihtmärgi osas, samas AVS-id ja EM-id,
kui need on ära tuntud ning üles märgitud, ei vaja signaalide rea voole olulist vahelesegamist nagu
see oli vajalik eelmistes etappides.
Õigupoolest muutuvad AVS-id sageli nüüd sihtmärgiga lähedalt seotuks ja võivad otse „AVS
sobitumiseni” või AVS/signaalini juhtida nagu see on liigitatud Maatriksis ja kirjeldatud ülalpool.
Emotsionaalne mõju kipub end suhteliselt aeglasemalt ilmutama võrreldes infoga teistes
kategooriates. Näiteks, kui sihtmärgi juures on inimesed, võib neisse puutuva EmM-I tõhusalt uuesti
üles leida pastaka otsa Maatriksis EmM-veergu asetades. Saadaoleva informatsiooni edastamiseks
vajaliku signaali loomiseni võib kuluda mõni hetk. Kombatavad kutsuvad sageli otsekohe esile
ideogrammid või visandid, mis juhivad signaalide reaga veelgi lähedasema kontaktini.
Vaatleja saab teatud määral treenida oskust kontrollida info uuesti leidmist signaalide realt otsusega,
millisesse veergu oma pastakat paberil asetada. See toimib viitava protseduurina signaalide rea
aktiveerimiseks valitud veergu puudutava informatsiooni saamiseks. Näiteks, kui soovitakse saada
rohkem infot „mittemateriaalsete” kohta, tuleb pastakas asetada „MM”-veergu signaalide reast
„mittemateriaalsete” kohta puudutava informatsiooni eraldamiseks.
Protsess „Etapp IV” võib olla väga hoogne ja seetõttu tuleb vastuvõetud teave hoolikalt ja täpselt
dekodeerida ning kirja panna. Sellegipoolest, kui mõnikord juhtub signaalide voog olema aeglane,
soovitatakse pastaka ots hoida paberil „EmM” veerus. Nii võidakse suurendada seda veergu
puudutava info vastuvõttu, mis omakorda võib potentsiaalselt ergutada signaalide rea edasist
aktiivsust ja omaksvõttu.

„Etapp IV“ näidisvorm
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg
(Isiklik emotsionaalne turbulents / Raporteeritud eelvisuaalid)

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)
A: tõusev
nurk üle
alla, tahke
B: struktuurid

ETAPP II

S-2: krobeline

(Tunnetuslik info)

sujuv
teraline muster
hall
valge
punane
sinine
kollane
oranž
puhas maitse
segu lõhnadest
soe
ere
lärmakas

ETAPP II
(Mõõtmelised)

D: kõrge

EM-i Paus:

Kumer

„Huvitav!”

Lai

„Mulle meeldib see siin!”

pikk
avatud

ETAPP III
(Visand või „Jälitaja”)

ETAPP IV

E-2

D

Krobeline
Värviline
Sujuv

EM

See koht on
Kena
.

Kõrge
Lai

EmM

K

Tõsine

Struktuurid

Sünge

Uksed
Aknad

Pühendunud

Kaitsevallid

Entusiastlik

Ehitis
Inimesed

Mm

Inimese
tehtud

Kirik
Ilmalik

(Visand)

AVS
Välismaisusetunne
Notre Dame
katedraal
Loss linnas

AVS/S

ETAPP V
Kontseptsioon
„Etapp V” on siiani käsitletute hulgas ainulaadne. See ei tugine otsesele ühendusele signaalide reaga
sellelt kogutud info deklareerimiseks. Selle asemel omandatakse info juba ajus allpool tajupiiri ja
autonoomses närvisüsteemis oleva info pärimise abil.
See info hoiustatakse varasemates etappides, mil signaalide rida vaatleja süsteemi läbib ja andmed
ajusse sisestatakse, sundides kognitrone moodustama aju närvikobarate ümberkorralduse kaudu
sobivaid mustreid. See on paljuski analoogne arvuti mälusse salvestamisega, kui arvuti võtab vastu
„andmeuputuse”.
Kognitroni „salvestatud” info juurde pääseb teatud pärimise metoodikaga. Aju normaalse talitluse
korral mõjutatakse kognitroni väljastama informatsiooni, mida hoiustatakse aju poolt kognitronile
edastatud mõne ergutuse tõttu. See on üsna samamoodi, nagu vooluahelas olev kondensaator võib
vallandada endasse salvestatud elektrilaengu.
Kui on õigesti päritud, siis sisaldab saadud info alamelemente, mis koos moodustavad täieliku
kognitroni. Näiteks, kontseptsiooni „religioosne” võib kujutada ühe täieliku kognitroniga (neuronite
kobaraga). Iga neuron hoiustaks selle kognitroni alamelementi. Seega võib kognitron „religioosne”
omada andmeid hoiustavaid neuroneid järgmiste elementide jaoks: „vaikne”, „viiruk”, harmooniline
laulmine”, „rüüd”, „küünlad”, „hämaralt valgustatud”, „kummardus”, „jumalateenistus”, „austus”,
jne. Kui tähelepanu koondatakse kontseptsiooni „religioosne” all olevale, nagu see algselt „Etapp IV”
esile kutsuti, siis võivad need alamelemendid vallandudes ja kogunedes pakkuda „religioosse” tähendusest palju enam väärtuslikku infot. Kui need alamelemendid „Etapp V” esile kutsutakse, on need
tuntud „lätetena” („läte” tähendab otsetõlkes „allikast välja anda, voolata, kiirata või väljastada”).

Mõisted
Objektid (ingl k Objects)
Objekt on asi, mida saab näha või puudutada. „Objektidena” võib mõista sihtmärgi juures asuvaid
füüsilisi esemeid, mis aitasid vaatleja mõistuses tekitada kognitroni moodustumise ja viitasid
„religioossele” vastusele, nagu „rüüd”, „küünlad”, „viiruk” jms.
Atribuudid (ingl k Attributes)
Atribuut on isiku või asja tunnus või omadus. „Atribuudid” on sihtmärgi need omadused, mis aitasid
kaasa kognitroni moodustumisele ja vaatleja eelmainitud vastusele „vaikne”, „hämaralt valgustatud”,
„kajav”, „suur” jne.
Subjektid (ingl k Subjects)
Subjekt on määratletud kui miski arutelu, uuringuga vms seonduv. Subjektid on esilekerkimised,
millel võivad sihtkoha kirjeldamisel olla nominatiivsed funktsioonid, need võivad olla ka abstraktsed
mittemateriaalsed või täpsemad mõisted, mis on seotud sihtmärgi otstarbe, eesmärgi, olemuse,
tegevuste, elanikega jms. Näiteks ülalmainitud „austus”, „kummardamine”, „lugupidamine”,
„harmooniline laulmine” jms.

Teemad (ingl k Topics)
Teemaks nimetatakse loengu, uurimuse või arutelu teemat. Lähedalt seotud subjektiga. Teemad on
sageli ühe või mitme juba loetletud subjekti alamelemendid. Sageli on need spetsiifilised: „mass”,
„katoliku”, „preester”, „armulaud” jne. Siin tuleb arvestada huvitava nähtusega – üks ettejuhtuvatest
subjektidest võib toota mitut teemat. Teemat ennast omakorda võib pidada subjektiks ja see võib
toota omaenda teemasid. Selline konstruktsioon näib olevat väga hierarhiline ja killustatud – suurem
kognitron on jaotatud väiksemateks osadeks, mis omakorda on veel jaotatud jne. Tegelikult võib iga
vallandunud, „stage-five” (tõlkija: iga „Etapp V” kognitroni lahates saadud madalamatasemeline
kirjeldus, väljend või sõna) sageli ise olla edasine „stage-five” ja jaotatud omaenda objekti-, omaduse-, subjekti-, teema-kategooriateks.

Vorm ja Struktuur (ingl k Format and Structure)
Äärmise ettevaatlikkusega tuleb harjutada vältima väljendeid või viitamisi, mis võivad põhjustada kas
AVS-i või muul moel tarbetult haarduda vaatleja analüütilise psüühilise protsessiga. Selleks tuleb
vaatleja juhtimiseks kasutada nii-öelda alastimuleerivat suunamise süsteemi. See saavutatakse võimalike kättesaadavate esilekerkimiste jagamisega nelja kategooriasse: objektid, atribuudid, subjektid
ja teemad. Seejärel viidatakse alateadlikult hoitud informatsiooni väljastamiseks, öeldes ja kirjutades
küsimärgiga lõppevad „esilekerkimised”.
„Etapp V” läbiviimise vorm näeks välja umbes järgnevalt:
Religioossete
objektide
esilekerkimised?

Religioossete
atribuutide
esilekerkimised?

Religioossete
subjektide
esilekerkimised?

Religioossete
teemade
esilekerkimised?

Rüüd
Küünlad
Viirukid

Vaikne
Hämar valgus
Kajav

Kummardamine
Austus
Lugupidamine

Missa
Katoliku preester
Ühendus

Pane tähele pärijate korraldust. Esimesena on kirjutatud lahtiseletatav sõna või kontseptsioon (tõlkija: nt „religioossete”). Otse selle alla on märgitud vastav kategooria (tõlkija: nt „objektide”). Lõpuks
tuleb küsimärgiga lõppev sõna „esilekerkimised”. See metoodika arendati välja kui parim vahend
päringu suunamiseks alateadvuse närvisüsteemi „andmehoiustusalale” ilma tahtmatu vihjamise,
oletuse või sidumata analüütiliste protsessidega. Sõna „esilekerkimised” esindab „religioosse”
kognitroni alamelemente või -osi, mis kerkisid alateadvusest esile nende alamelementide kollektiivse
kontseptsioonina. Kuna sel on eelnimetatud komponentide närvienergia, on üleüldine kognitronkontseptsioon „Etapp IV” ajal võimeline jõudma vaatleja teadvusesse suhteliselt kergelt. Sellegipoolest, neil alamelementidel endil pole piisavalt impulssi, et ise, ilma abita, murda läbi liminaalsest
lävest vaatleja teadvusesse ja need peavad olema sihilikult esile kutsutud läbi kogu „Etapp V”.
Arvatakse, et enamik info hulgast ammutatakse tõenäoliselt omaduste- või teema-kategooriatest,
kuigi aeg-ajalt võivad nii „objekti“ kui ka „subjekti“ rubriigid pakkuda märkimisväärsel hulgal infot. Kui
see juhtub, päritakse kõiki nelja kategooriat ja kui vastust ei saada, võib oletada ühte kahest: vastus
on selles Etapis kas juba liialt madalatähenduslikus vormis või see on tegelikult AVS.

Järeldused
„Etapp V” on kahtlemata väärtuslik. Kuigi kaugvaatluse seansi kontekstis võib kogu saadud info üsna
kindlalt esile kutsuda üldkognitroni „religioosne”, kutsub see alamelementideks ja osadeks lahti
„pärides”, esile analüütiku jaoks väärtuslikku lisainformatsiooni.

Mõjutavad tegurid
Selles protsessis on paar eripära ja momenti, mida silmas pidada. Esiteks peab vaatleja endale teadvustama, et mitte iga kognitron ei kutsu esile vastuseid iga kategooria kohta ja need kategooriad,
milles see seda teeb, saavad vältimatult teistest palju tugevamalt esindatud. Üldiseks reegliks on, et
kui vaatleja poolt teatud kategooria all esile kutsutud sõnade nimekirja töötlemine ei edene
spontaanselt, sujuvalt, regulaarselt ja hoogsalt, on ligipääsetava informatsiooniga lõpule jõutud.
Seepärast, kui pärast viimase sõna paberile märkimist on tekkinud paarist sekundist pikem paus, on
tõenäoliselt jõutud sõnade klastri lõpuni. Teisalt, kui pärast algset viitamist ei tule iseeneslikult esile
mitte midagi, on tõenäoliselt tegemist selle kategooria kognitroni jaoks ligipääsmatu/ebaolulise
infoga.
Näiteks, kui vaatleja lihtsalt istub pastaka ja paberiga, ilma et midagi oleks kirjeldada pärast vaatleja
poolt „religioosne”, „teemad” (või mõne muu kategooria) ja „esilekerkimised?” kirjutamist, siis
teema-tüüpi informatsioon oli tõenäoliselt selle kognitroni moodustamiseks ebaoluline.
Kui selline olukord peaks ette tulema produktiivsema kategooria alguses või lõpus, peaks vaatleja kas
ise või monitoorija soovitusel deklareerima antud kategooria lõpu ning liikuma järgmisse. Tavaliselt
teab vaatleja intuitiivselt, kui väärtuslikumat infot on veel tulemas või kui on jõutud klastri lõppu.
Liiga kaua istumine enama, keerukamalt saadava info ootamiseks, käivitab analüütilise protsessi ja
ergutab AVS-i tekkimisele.
Vaatleja peab ka teadma, et mõned vastused võivad aeg-ajalt ilmneda mõnes teises või mitmes
kategooriaveerus. Üks sageli esinev näide on „soe”. Kuigi vaatleja võib pidada seda mõne objekti
omadusega seotud sõnaks, nagu kontseptsioon „temperatuur”, võib „soe” ilmneda „objekti” enda
veerus. Samas, on „elektroonika” ebatõenäoliselt objekt, kuid võib kergelt sobida omaduse-, subjektivõi teema-veergu.

„Ülekargajad” (ingl k Switches)
Veel üheks probleemiks on „ülekargaja”, mida tuleb seoses „Etapp V” protsessiga õigesti mõista.
Mõnikord kirjeldab vaatleja usinalt esilekerkimiste jada teatud kategooria all, kui äkitselt mõne teise
kategooria vastus sisse tungib.
Näiteks
Religioossete objektide
esilekerkimised?

Rüüd
Küünlad
Hall
Vaikne
Pikk
Hämaralt valgustatud
Kajav

Pane tähele, et paar kõigepealt läbi tulevat „objekti” sõna asendatakse iseeneslikult „omaduse“
kategooriasse sobivamate sõnadega. Seda nähtust tuntakse „ülekargajana”. See on hetk „Etapp V”
väljenduste jadas, mil toimub äkiline üleminek ühest kategooriast teise. Selleks on mitu võimalikku
põhjust. Esimeseks on, et vaatleja on ühest tasemest täielikult teise „üle hüpanud” ja jätkab info
alamelementidega varustamist kuni viimase korrektse kirjeni selles kategoorias. Ülaltoodud näide
sõnadest „vaikne”, „pikk” jne, on „halli” omadused, „religioossele” kuuluvate „objektide” asemel.
Teiseks võimaluseks on, et kõik kategoorias antud esilekerkimised on vaatlejale endale teadvustamata tühjaks päritud ja esilekerkimised teisest kategooriast hakkavad sisse tungima struktuuriväliselt,
nagu näidatud allpool.
Rüüd
Küünlad
Rahustav
Hämar
Rahulik
Kaunistatud

Lõpetuseks, põhjuseks võib olla ka see, et sobivat liiki esilekerkimised ei pruugi enam end väljendada
ja avalduda võivad vaid „ülekargajad” mõnest teisest kategooriast. See võib viidata, et päritavale
kategooriale vastavaid esilekerkimisi pole saadaval ja et sellised esilekerkimised polnud „stage-five”
olukorras kognitroni moodustumiseks ja „Etapp V” kasutamiseks ilmselt olulised (tõlkija: see
tähendab, et see kognitron pole „Etapp V” kasutamiseks, madalamatasemelisteks väljenditeks,
kirjeldusteks, sõnadeks lahkamiseks).
„Ülehüppajatega” tegelemiseks peab vaatleja tegema süsteemile ülesandeks (pärast juhtunu
analüüsimist) mõne teise andmete reas pakutud kategooria kasutamiseks. Teisisõnu, kui „ülekargaja”
poolt on esile kutsutud „omadustega” seotud vastused, peaks vaatleja liikuma „omaduste“ kategooriasse ja uuesti seda sõna/kognitroni pärima.

AVS ja „Etapp V”
Objekte ja omadusi võib pidada „objektiivseteks elementideks”. Nagu „Etapp II” puhulgi, käivitavad
need vastused väiksema tõenäosusega AVS-i. Teisalt, teemad ja subjektid on „subjektiivsed,
informatsioonilised elemendid” ning nõuavad AVS-ga reostumise vältimiseks erilist tähelepanu.

AVS võib tagasi pöörduda ka „stage-five”-ks (tõlkija: kognitroni moodustavaks sõnaks, väljendiks,
kirjelduseks). Koordinaatidel põhineva kaugvaatluse süsteemi teoorias on vastuvõetav, et analüütiline vahelesekkumine (AVS) on üldiselt paikapidav sihtmärgiga seotud info, mida aju analüütilised
keskused on lihtsalt võtnud ja põiminud mäluseoste ning sugestiivse kujutlusega. See osutab, et
„Etapp V” käigus on AVS-st võimalik tuletada täpset infot. „Etapp V” eesmärkide tõttu nimetatakse
neid kehtiva sihtmärgi infotuumasid „eel-esilekerkimisteks”.

„Stage-fiving’u“ AVS-de vorm on järgmine:
AVS mošee
Eel-esilekerkimised?
Suur
Kogunemine
Religioosne kaunistus
Laulmine
Austus
Pühakiri
Vaimulikkond

AVS-i korrektseid eel-esilekerkimisi pärides on oluline deklareerida ainult AVS, mitte öelda ega
kirjutada „AVS-i paus”, kuna vaatlejat on ette valmistatud nii tegema paljudes teistes AVS-iga seotud
olukordades. Sõna „paus” on mõeldud vaatlejale signaalide reast „lahti ühendumiseks” ja oma
süsteemile teatamiseks, et „pausi” põhjustanud materjal polnud vajalik.
„Stage-fiving’ust” pärinevate eel-esilekerkimiste puhul kipub AVS olema segu „Etapp IV” ja „Etapp V”
kategooriast valitud sõnadest. Nendest võiks eeldatavalt vormuda järgnev „stage-five”.
Lõpetuseks. Kui tavaline AVS juhtub mõnikord esinema „Etapp V” klastri käigus, mida mõnikord kipub
ette tulema, tuleks see deklareerida vastavalt tavapraktikale ning vajaduse korral kategooriast uuesti
pärida. Selline AVS tuleks kõhkluseta „Etapp V” vaatleja süsteemist „välja kirjutada”.

Vorm
„Etapp V“ näidisvorm:
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg

(Isiklik emotsionaalne turbulents / Raporteeritud eelvisuaalid)

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)

A: tõusev
nurk üle
alla, tahke
B: struktuurid

ETAPP II

S-2: krobeline

(Tunnetuslik info)

sujuv
teraline muster
hall
valge
punane
sinine
kollane
oranž
puhas maitse
segu lõhnadest
soe
ere
lärmakas

ETAPP II
(Mõõtmelised)

D: kõrge
kumer
lai
pikk

avatud
EM-i Paus:
„Huvitav!”
„Mulle meeldib
see!”

ETAPP III
(Visand või „Jälitaja”)

ETAPP IV
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D

Krobeline
Värviline
Sujuv

EM

See koht on
kena
.

Kõrge

EmM

K

Tõsine

Struktuurid

Sünge

Uksed
Aknad

Pühendunud

Kaitsevallid

Entusiastlik

Ehitis

Lai

Inimesed

Mm

Inimese
tehtud

AVS

AVS/S

Välismaisusetunne
Notre Dame
katedraal
Loss linnas

Kirik
Ilmalik

(Visand)

ETAPP V
Religioossete
objektide
esilekerkimised?

Religioossete
atribuutide
esilekerkimised?

Religioossete
subjektide
esilekerkimised?

Religioossete
teemade
esilekerkimised?

Rüüd
Küünlad
Viirukid

Vaikne
Hämar valgus
Kajav

Kummardamine
Austus
Lugupidamine

Missa
Katoliku preester
Ühendus

AVS mošee
Eel-esilekerkimised?
Suur

Kogunemine
Religioosne kaunistus
Laulmine
Austus
Pühakiri
Vaimulikkond

ETAPP VI
Kontseptsioon
„Etapp VI” tegeleb sihtmärgi kolmemõõtmelise mudeli modelleerimisega. See on „Etapp III” alguse
saanud sihtmärgi füüsiliste tunnuste väljendamise jätkamine. „Etapp VI” on kinesteetiline tegevus,
mis näib kõrvaldavat AVS-i esilekutsumise tungi ja käitub päringuna sihtmärgiga seotud edasise info
esile kutsumiseks, sisaldades lisaks modelleeritud füüsilistele aspektidele ka teisi, modelleerimise
endaga otseselt mitte seotud elemente.

Modelleerimise otstarve (ingl k Functions of Modeling)
„Etapp VI” modelleerimisel on kaks otstarvet.
1. Luua kinesteetiline kontakt sihtmärgiga, kirjeldades seda kolmemõõtmeliste materjalidega. See
lihtsustab sihtmärgi suhtajaliste* ja ruumiliste mõõtmeliste elementide hindamist.
2. Kinesteetiline suhestumine sihtmärgiga alandab tõhusalt vaatleja tajupiiri läve, kitsendades kaugvaatleja tähelepanuvälja kindlatele tasanditele (aeg/ruum). (Kinesteetiline tegevus on ruumi/aja
tegevus, nagu liigutataks objekti punktist A punkti B. Lisaks objekti ruumis liigutamisele kulutatakse
selleks ka aega. Füüsilises universumis ongi kõik (olemas) tänu kinesteetilisele tegevusele.)
* MÄRKUS: Suhtajalise hinnangu näide kirjeldaks sihtmärki kui tänapäevast ja kaasaegset koos vana
maailma õhkkonnaga, mida tänapäeva inimesed külastavad mineviku mõistmiseks.

Kaugvaatluse modaalsus (ingl k Modality of Remote Viewing)
Kaugvaatluses on kahte tüüpi kinesteetilisi tegevusi – tajumine ja kodeerimine. Esimene sisaldab neid
tegevusi, mis toimivad nagu järk-järgult kaugvaatlejale konstrueeritud ergutus. „Etapp I” sisaldab see
koordinaadi kirjutamist ning „Etapp III” visandi, joonistuse või „jälitaja” viimistlemist. „Etapp VI”
kujutatakse neid aistinguid kolmemõõtmelise mudeli konstrueerimisega. Teisalt, „kinesteetiliste”
dekodeerimine on kirjeldamine, mis põhineb reaktsioonide tajumisest tulenevatel ergutustel.
Dekodeerimist kujutatakse „Etapp I” ideogrammiga, „Etapp II” põhisõnadega, „Etapp III”
„mõõtmelistega“, „Etappi IV” ja „Etappi VI” maatriksitega. Need kõik kutsutakse esile signaalide
reast. „Etapp V” ei tajuta ega dekodeerita, kuna selle etapi info tuleb pigem alateadlikult
moodustatud kognitronidest kui signaalide reast.

Arutelu
Vastavalt teooriale paraneb vaatleja kontakti kvaliteet ja ulatus sihtmärgiga varajaste etappide
läbimise edenedes. „Etapp VI” sisaldab vaatleja vahetut sihtmärgi modellerimist ja/või selle
„kombitavate” osade hindamist ning nende omavahelist suhet.
„Etapp VI” võib pärast „Etapp IV” ja/või „Etapp V” läbimist omavahel siduda mitmed erinevad
ühendavad tegurid. „Etapp VI” võib edeneda ka pärast „Etapp IV” stabiliseerumist, EM-i tuvastamist
ja sellega toimetulekut ning sihtmärgi kindla aspekti suhtes vaatleja lokaliseerumist (tõlkija: kui

vaatleja on oma asukoha sihtmärgi suhtes kindlaks määranud). Kuna „Etapp IV” andmed kogutakse
sihtmärgi ümber „hüpeldes” (tõlkija: seansi varajastes etappides „keksleb” mõistus sihtmärgi ümber
ringi, edastades sellest juhuslikke, pistelisi muljeid) ja saadakse seetõttu vastuolulist informatsiooni,
peab stabiliseerumine/lokaliseerumine toimuma enne „Etapp VI”. Pärast „Etapp IV” „kombatavate”
modelleerimist võib seanss jätkuda „Etapp V” edenemise või jätkumisega „Etapp VI”.

Seansi protseduurid (ingl k Session Mechanics)
Niipea, kui on otsustatud liikuda „Etapp VI”, asetab vaatleja enda ette seansi algusest saadik tema
käeulatuses olnud modelleerimismaterjali (tavaliselt savi).
Samas võtab ta enda ette ka puhta paberilehe, kuhu kirjutab pealkirja „Etapp VI. Maatriks”.
Ajal, mil vaatleja töötab modelleerimismaterjaliga, vormides seda tema jaoks „õigena” tunduvatesse
mõõtmetesse, kujudesse ja omavahelistesse suhetesse, püsib ta samal ajal keskendununa tajutavatel
sihtmärgi detailidel, mis on vabastatud esilekerkimiseks tema teadvusse modelleerimise kinesteetilise tunnetuse kaudu.
Selle sihtmärgi andmed märgitakse „Etapp VI” jätkumise käigus Maatriksi vastavatesse veergudesse.

Maatriks
„Etapp VI” maatriks on vormilt samasugune kui „Etapp IV” oma.
E-2

D

EM

EmM

K

Mm

AVS

AVS/S

Sellegipoolest märgistatakse see „Etapp VI” pealkirjaga. Seda tehakse nii andmete märkimise kui ka
seetõttu, et see maatriks käsitleb kindlat asukohta ajas/ruumis ning mitte kogu sihtmärki.

Mõjutavad tegurid
Reaalselt täidab vaatleja „Etapp VI” Maatriksit nii, et ta asetab selle „Etapp IV” „kombatavatest”
kolmemõõtmelise mudeli meisterdamise ajal enda kõrvale ja märgib samal ajal signaalide reast
vastuvõetud informatsiooni maatriksisse. Modelleerimise ajal on vaatleja kohustatud:
a. keskenduma signaalide reale (mitte mudelile) ja informatsioonile, mis hakkab mudeli
valmistamisel aeglustuma ning
b. märkima selle info ettevalmistatud „Etapp VI” Maatriksisse. Vaatleja peab meeles pidama, et
mudel ei pea olema täpne tõlgendus sihtmärgist. Siinkohal on TÄHTIS modelleerimise kaudu
kirjeldada vastuvõetud informatsiooni.

Vorm
Tüüpilise „Etapp VI” seansivorm
Nimi
Kuupäev
Kellaaeg

(Isiklik emotsionaalne turbulents / Raporteeritud eelvisuaalid)

ETAPP I
Koordinaat (Ideogramm)

A: tõusev
nurk üle
alla, tahke
B: struktuurid

ETAPP II

S-2: krobeline

(Tunnetuslik info)

sujuv
teraline muster
hall
valge
punane
sinine
kollane
oranž
puhas maitse
segu lõhnadest
soe
ere
lärmakas

ETAPP II
(Mõõtmelised)

D: kõrge
kumer
lai
pikk
avatud
EM-i Paus:
„Huvitav!”
„Mulle meeldib
see!”

ETAPP III
(Visand või „Jälitaja”)

ETAPP IV
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Krobeline
Värviline
Sujuv

EM

See koht on
kena
.

Kõrge

EmM

K

Tõsine

Struktuurid

Sünge

Uksed
Aknad

Pühendunud

Kaitsevallid

Entusiastlik

Ehitis

Lai

Inimesed

MM

Inimese
tehtud

AVS

AVS/S

Välismaisusetunne
Notre Dame
katedraal
Loss linnas

Kirik
Ilmalik

(Visand)

ETAPP V
Religioossete

Religioossete

Religioossete

Religioossete

objektide
esilekerkimised?

atribuutide
esilekerkimised?

subjektide
esilekerkimised?

teemade
esilekerkimised?

Rüüd
Küünlad
Viirukid

Vaikne
Hämar valgus
Kajav

Kummardamine
Austus
Lugupidamine

Missa
Katoliku preester
Ühendus

AVS mošee
Eel-esilekerkimised?
Suur
Kogunemine
Religioosne kaunistus
Laulmine
Austus
Pühakiri
Vaimulikkond

ETAPP VI
(Seda maatriksit täidetakse vaatleja poolt modelleerimise ajal.)
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Külm
Krobeline

EM
Väga vana

EmM

K

MM

AVS

AVS/S

Tahutud
kivid

Kõrge
Hall

Monument
Sõjakahjustustega
Otse
Kandiline

Kõrge
Lai

Tundub
rahvusvaheline
Väga suur
sünge õhustik

Kirik
varemed

eraldi
struktuur

EM Paus
„See on tõeliselt kena!”
„See tundub väga
tuttav!”
„Kaasaegne”
„Sama eesmärk, mis
teisel struktuuril
„Kirik”

„Uus ja vana kirik on
samad”
„Suurlinnale omane
õhustik”
„Sõjakoledused”

Vaatleja kokkuvõte
Sihtmärk koosneb kahest kirikust. Üks neist on vanem, ehitatud käsitsi tahutud kividest ning on
saanud sõjakahjustusi. Selle kiriku ümbruses on palju kivirususid.
Uus kirik on oma disainilt väga kaasaegne. Mõlemad kirikud asuvad suurlinnale omase õhustikuga
alal ja on tunda rahvusvahelisuse hõngu. Vanem kirik on jäetud monumendina meenutama mineviku
sõjakoledusi tänapäeva inimestele.
Uuel kirikul on sama otstarve nagu vanalgi varasemal ajal.
MÄRKUS: seansi lõpus teeb vaatleja sageli lühikokkuvõtte seansi struktuuris sisaldunud andmetest
signaalide reast päritud informatsiooni kokkupõimimiseks.
TAGASISIDE MÄRKUS: sihtmärgiks on Saksamaal Berliinis kõrvuti asuvad uus Keiser Wilhelmi Kirik ja
vanema Keiser Wilhelmi Kiriku sõjast räsitud torn. Vanem kirik purustati Teise Maailmasõja ajal
pommitamise käigus ning on jäetud alles monumendi ning mälestusmärgina.

SÕNASTIK
Omandamine (ingl k Absorption)
Õppematerjali omandamine nn läbiseedimise kaudu.
A-komponent ehk -osa (ingl k „A” Component)
Ideogrammi „tunne/liikumised” koostisosa. „Tunne/liikumised” on sisuliselt mulje füüsilisest
koostisest (tugev, pehme, tahke, vedel, gaasiline jne) ja sihtmärgi kontuurist/kujust/liikumisest.
Näiteks on monitoorija valinud vaatlejale teadmata vastavalt „Etapp I” treeningu osasse kuuluva
mäe-sihtmärgi. Koordinaatide kordamisel kritseldab vaatleja vastava (mäge kirjeldava) ideogrammi
ning samal ajal deklareerib ka valjuhäälselt: „tõuseb üles”, „tipnev”, „alla”. See on liikumise aisting,
mida vaatleja koges ideogrammi kritseldades. Seejärel, vastupidiselt vedelale või õhulisele teatab
vaatleja: „tahke”, olles sihtmärki sellisena tajunud. See on sihtmärgi „tundmise”-osa „Etapp I”. Selle
etapi tajumisprotsessi osas on vähemalt viis võimalikku tundeliiki: tahkus, voolavus, energeetilisus,
õhulisus (kui õhuruumi on rohkem kui midagi muud, näiteks võivad nii väljenduda mõni rippsild vmt)
ja temperatuur. Võimalikeks, kuid ebatavaliste sihtmärkide korral harvaesinevateks kirjeldusteks
võivad olla ka muud tundeliigid. Neid ja nende väljendust struktuuris käsitletakse põhjalikumalt
edaspidi. Kuigi kaugvaatluse teooria käsitluses tuntakse seda „tunde/liikumise”-osana,
dekodeeritakse reaalse seansi jooksul tavaliselt „liikumise” komponent esimesena ja seejärel „tunde”
osa.
Esteetiline (ingl k Aesthetic)
Reaktsioonitundlikkus vaadeldava sihtmärgi suhtes.
Analüütiline vahelesegamine (AVS) (ingl k Analytic Overlay, AOL)
See tähendab vaatleja mõistuse analüütilist reaktsiooni signaalide rea sisule. AVS on tavaliselt vale,
eriti seansi varajastes etappides, kuid sageli sisaldab signaalide rida sihtmärgi õigeid elemente. Sel
põhjusel võib majakas esile kutsuda AVS-i „tehase korstnast”, kuna see on kõrge, silindrilise kujuga.
AVS-e võib ära tunda mitmel moel. Esiteks, kui selles esineb võrdlus („see näeb välja, nagu...”, „see
on justkui...” jms), esindab see informatsioon peaaegu alati vältimatult AVS-i ja seda tuleks alati
vastavalt käsitleda. Teiseks viitab AVS-ile terav, puhas ja staatiline kujutluspilt – see tähendab, et see
on liikumatu (tõlkija: seda oma vaimusilmas nähes). Ka see on AVS, kui kujutluspilt ilmneb praktiliselt
mentaalse fotona sihtmärgist. Lisaks viitab AVS-le kõhklemine koordineeritud kaugvaatluse „Etapp I”
B-komponendi esile kutsumisel või struktuuriväline reaktsioon ükskõik millise etapi käigus. Viimaseks,
võivad nii vaatleja kui monitoorija AVS-i sageli ära tunda vaatleja kõnemuutuses või tema teistes
äärmiselt väikestes käitumise muutustes. AVS-ina tuleks tavaliselt määratleda ka pigem küsimuse kui
avaldusena esitatud informatsiooni.
AVS-idega tegeldakse neid deklareerides/kirjeldades kohe pärast nende äratundmist, kirjutades lehe
paremale poolele „AVS paus”. Seejärel kirjutab kaugvaatleja vahetult selle alla AVS-i lühikirjelduse.
See teavitab vaatleja süsteemi AVS-i täheldamisest ja vastavalt ettenähtud korrale protokollimisest.
Samuti annab selline protseduur süsteemile märku, et selline informatsioon pole see, mida sooviti.
Seetõttu on vajalik süsteemi puhastamine soovimatust mürast ja prügist ning signaalide rida tuleb
võtta omaks puhtalt ja dekodeerida korralikult.

Analüütilise Vahelesegamise Sundus ehk AVS sundus (Ingl k AOL Drive)
See juhtub, kui vaatleja süsteem on AVS-i poolt kaasa haaratud sellises ulatuses, et vaatleja vähemalt
ajutiselt usub, et ta on signaalide real, kuigi ta seda pole. Kui lühikese aja jooksul täheldatakse kahte
või enamat sarnast AVS-i, peaks kahtlustama AVS-i sundust. AVS sundusele viitab üks või mitu
järgnevatest nähtudest: korduvad signaalid (tõlkija: ehk kirjeldused, väljendid, sõnad), signaalide rida
lõpeb pimeduses, veider (seanssi tegeva vaatleja jaoks) seotus signaalide reaga ja/või fantaseerimine.
AVS sunduse põhjustavad vale visandi joonistamine või deklareerimata AVS „Etapp III” jooksul. Deklareerimata AVS-id võivad lisaks „Etapp III” areneda AVS sundusteks ka kõigis teistes etappides. Niipea,
kui on AVS sunduse esinemine ära tuntud, peaks vaatleja tegema AVS sunduse pausi (nagu
kirjeldatud Struktuuri alapeatükis). Seejärel tuleks üle vaadata senine andmestik ning määrata, kus
kohas vaatleja aktsepteeris AVS-i korrektse infona. Pärast piisava pausi tegemist peaks vaatleja koostama kokkuvõtte andmete põhjal enne AVS sunduse algust. Järgnevalt on ära toodud kaks AVS
sunduse alamliiki.
Kordamine (ingl k Ratcheting)
Sama AVS-i korduv esinemine nagu see oleks jäänud tagasiside kordumise ahelasse. (Tõlkija: nagu
grammofoni nõel viskaks rikutud vinüülplaadil pidevalt tagasi samale rajale.)
Fantaseerimine (ingl k Peacocking)
Suurepäraste AVS-ide seeria äge, järsk vallandumine, vabanemine, üksteise järel lahtirullumine,
millest iga järgmine tuleneb eelnevast AVS-ist; piltlikult nagu paabulinnu saba avanemine.
AVS sobitumine (Ingl k AOL Matching)
Pärast apertuuri laienemist „Etapp III” ja õiget EM-i võib vaatleja AVS sobituda või peaaegu sobituda
signaalide reast tekkiva muljega tegeliku sihtmärgi kohta. Näiteks kui sihtmärgiks oleks Westminster
Abbey, võiks vaatleja „toota” Notre Dame katedraali AVS-i. Ta võiks saada isegi kujutise Westminster
Abbey kohta, mis sellegipoolest vastab kõigile AVS-i kriteeriumitele.
Vastavalt teooriale on sobituv AVS „üle kaetud” tegelik signaalide rida. Sellegipoolest on treenimisega võimalik hakata eristama tõelise signaalide rea ebaselget parameetrit heleda, selge, kuid mingil
moel läbipaistva AVS-i kujutise „taga”. Vaatleja peab omandama oskused AVS-ist tegeliku signaalide
rea „läbi nägemiseks”. (Väljendit „läbi nägema” kasutades ei tohiks siin mõista iga visuaalset kujundit
selle sõna aktsepteeritud tähenduses, vaid pigem metafoorina, kirjeldades kõige paremini end
väljendavat tajumise tagajärge.)
AVS signaal ehk AVS/S) (Ingl k AOL Signal (AOL/S)
Praktiliselt sünonüüm eelnevalt käsitletud mõistega „AVS sobitumine”. AVS signaal esineb, kui
vaatleja mentaalse masinavärgi poolt toodetud AVS sobib peaaegu täpselt sihtmärgiga ja vaatleja
suudab mingil määral läbi AVS-kujundi „vaadata”, tajudes tegelikku sihtmärki. AVS/S-i eeliseks
„Etapp IV” on, et see võimaldab infot kasutada pausi tegemata. Vaatleja võib küsida: „Mida see
üritab mulle selle sihtmärgi kohta öelda?” Näiteks võib vaatleja tajuda silda Verrazano Narrow’s, kuigi
tegelikuks sihtmärgiks on George Washingtoni sild.
Apertuur (ingl k Aperture)
Avanev või avatud ruum; ava, vahe, tühimik, lõhe, pilu. Elektrooniline värav radaril, mis kontrollib
laine või kiirgava signaali laiust või hajutatuse mustrit.

Atribuudid (Ingl k Attributes)
Atribuut on isiku või asja tunnus või omadus. Atribuudid on sihtmärgi need omadused, mis aitasid
kaasa kognitroni moodustumisele ja vaatleja eelmainitud vastusele „vaikne”, „hämaralt valgustatud”,
„kajav”, „suur” jne.
Kuulmismeel (ingl k Auditory)
Kuulmisest pärinev või kuulmisesse, kuulmismeelde või kuulmiselunditesse puutuv. Tajutav
kuulmismeelega või tuleneb kuulmismeelest.
Automaatne vs Autonoomne (ingl k Automatic vs Autonomic)
Autonoomne protsess on vaatleja keha ja mõistuse kaudu signaalide reaga edastatava informatsiooni
liikumine ning vaadeldava sihtmärgi kirjeldamine, mis on vastupidine automaatsele. Viimane toob
kaasa tegevuse tõusu ja hääbumise vaatleja kogu kehas ning mõistuses.
Autonoomne närvisüsteem ehk ANS (ingl k Autonomic Nervous System, ANS)
Osa selgroogsete närvisüsteemist, mis varustab närvidega silelihaseid ja südamelihast ning
näärmekudesid. Kontrollib vähem või rohkem automaatseid tegevusi. Koosneb sümpaatilisest ja
parasümpaatilisest närvisüsteemist.
B-osa (ingl k „B” Component)
Esimene (spontaanne) analüütiline tõlgendus ideogrammile ja „A” koostisosale.
Pausid (ingl k Breaks)
Paus on väljatöötatud protseduur süsteemi ootele panekuks, pakkudes võimalust AVS-idest
puhastumiseks, tegeleda ajutiste häirivate asjaoludega või teha süsteemikohandusi, võimaldades uue
tempoga ja värskelt seansi jätkamist. Kui vaatleja peab seansi ajal ükskõik mis hetkel tegema pausi,
mis ei sobi mitte ühtegi pausi-kategooriasse, deklareerib ta lihtsalt „paus”. Pausi soovitatakse mitte
teha juhul, kui vaatlejani jõudev signaalide rida on tugev ja puhas. Kui paus on näiteks 20 või enam
minutit pikk, siis on sobiv pausilt naastes märkida „Jätkan” ning selle juurde jätkamise kellaaeg.
Vaatleja deklareerib ja märgib, tavaliselt protokolli lehe paremasse äärde „AVS-i paus”, „EM-paus”,
„Bi-lo-paus” jne. Vahetult selle alla kirjeldab mõne sõnaga pausi tegemise põhjuse.
Kasutusel on seitset tüüpi pause.
AVS’i-paus (ingl k AOL Break)
Nagu ülalpool märgitud, võimaldab see panna signaalide rea ootele, kuni AVS on süsteemist
kõrvaldatud.
Peataoleku paus (ingl k Confusion Break, märgitakse sageli „Conf-Bk”)
Kui vaatleja satub segadusse keskkonnas toimuvate sündmuste või signaalide reaga tuleva info pärast
sellisel määral, et aistingud, mida ta vastu võtab, on lootusetult segunenud, tuleb teha Peataoleku
paus. Segaduse hajumiseks on lubatud võtta nii palju aega, kui vaja. Vajaduse korral deklareeritakse
ka peataoleku põhjus, nagu AVS-i puhul. Seejärel naastakse KV protsessi juurde koordinaatide uuesti
andmisega.
Liiga Palju-paus (ingl k Too Much Break, „TM Break”)
Kui signaalide realt tuleb korraga liialt palju infot vaatlejale käsitlemiseks, öeldakse Liiga Palju-paus ja
tehakse selle kohta märkus paberile. Nii antakse süsteemile teada, et see aeglustaks tempot ja

varustaks informatsiooniga tähtsuse järjekorras. Pärast „üleujutuse” hajumist, võib vaatleja pausilt
naasta, tavaliselt koordinaatide kordamisega. Liiga Palju-paus kaasneb sageli liialt komplekse
(mitmest erinevast ideogrammist koosneva) ideogrammi või ideogrammidega.
Esteetilise Mõju-Paus (ingl k Aesthetic Impact Break, AI Break)
On käsitletud pikemalt „Etapp III” osas.
AVS-Sunduse paus (ingl k AOL-D-Bk)
Seda tüüpi paus muutub vajalikuks, kui AVS või omavahel seotud AVS-id on süsteemi ülekoormanud
ja juhivad (kaugvaatluse) protsessi (teatud AVS kordub kahel või enamal korral), kutsudes esile vaid
väärinformatsiooni. AVS sunduse kirjeldamise korral peab võetud pausi aeg olema tavaliselt pikem
üldise AVS-i omast. See võimaldab vaatlejal täielikult lõpetada ühenduse sihtmärgiga ja ebasoovitaval
analüütilisel kordumisahelal hajuda.
Bilokatsiooni paus (ingl k Bilocation Break, Bilo Bk)
Bilo-paus tuleb deklareerida ja kirjeldada kaugvaatlejal sihtmärgist eraldumiseks ning seejärel signaalide rea kaudu sellega uuesti ühendumiseks, kui vaatleja tunneb, et ta on sihtmärgi liialt omaks
võtnud ja sellega ülemäära kontaktis ning seetõttu ei suuda korralikult uurida ja kirjeldada sihtmärgi
juurest saadud infot. Või vaatleja on liialt „kohal” siin ja praegu hetkes olevas kaugvaatluse ruumis
ning signaalide reaga vaid nõrgalt ühendatud.
Kodeering/Kodeerimine/Dekodeerimine (ingl k Coding/Encoding/Decoding)
Signaalide reaga edastatav informatsioon on „kodeeritud”. See on tõlgitud infostruktuuri (koodi),
võimaldades andmete edastust signaalide reaga. Signaalide rea vastuvõtmisel peab vaatleja sellele
informatsioonile ligipääsemiseks vastava struktuuri abil „dekodeerima”. See on väga sarnane
raadiosignaali edastamise teooriale, kus peasignaal on moduleeritud soovitud informatsiooni
edastamiseks.
Kognitron (ingl k Cognitron)
Kognitron on sünapsitega ühendatud neuronite kogu. Kui neid mõistuse meenutussüsteemiga
stimuleerida, toodavad nad oma erinevate alaosade liitkontseptsioone. Iga neuron laetakse üldkontseptsiooni elemendiga. Kui need kaasneuronite elementidega ühendada, on tulemuseks lõplik
kontseptsioon. Ajal, mil inimene omandab uusi fakte, oskusi või käitumisi, ühinevad neuronid uuteks
närvijuhtteedeks, mida tugevdatakse iga uue kasutuskorraga.
Teadlik teadvus (ingl k Conscious)
Tajuv, taipav või märkav, kontrollitud mõtte või vaatlusega. Äratuntav kui midagi välist. Meeltele eriti
tajutav – seotud mõistuspärase jõu, taju ja teadlikkusega. „Teadlik” osa inimolendist on definitsiooni
järgi see osa inimese teadvusest, mis on kõige lähemalt seotud ja piiratud materiaalse maailmaga.
Koordinaat (ingl k Coordinate)
Numbrite komplekt, mida kasutatakse teatud punkti asukoha määramiseks joonel, ruumis, teatud
tasandil või muul pinnal (laiuskraad ja pikkuskraad).
Koordinaatidel põhinev kaugvaatlus (ingl k Coordinate Remote Viewing)
Kaugvaatluse protsess, milles kasutatakse sihtmärgiga kontakti saamiseks või suuniste andmiseks
geograafilisi koordinaate. (Vt Kaugvaatluse tähendust allpool.)

Diagonaal (ingl k Diagonal)
Miski, mis on kahe või enama objekti vahel; joon, mis ühendab kahe kujundi kahte
kokkupuutepunkti.
Mõõde (ingl k Dimension)
Üksiku joone pikendus või pikkuse, laiuse ja paksuse või sügavuse suund. Joonel on üks mõõde:
pikkus. Tasandil on kaks mõõdet: pikkus ja laius. Tahkel kehal või kuubil on kolm mõõdet: pikkus,
laius ja paksus.
Mõõtmelised (ingl k Dimensionals)
Mõõtmelistel on „Etapp IV” laiem tähendus kui „Etapp III”. „Etapp IV” võib oodata üksikasjalikumaid
ja keerukamaid mõõtmelisi ja kuna need on nüüd struktuuris, peetakse seetõttu neid usaldusväärsemateks. Ainult mõned näited mõõtmelistest on „keerdus”, „väändunud”, „ääristatud”,
„liigendatud”.
Joonistamine (ingl k Drawing)
Millegi kujutamine joone või muu sellise abil.
Esilekerkimised (ingl k Emanations)
Neuroni(tega) seotud ressursid, mis aitasid moodustada kognitrone, tootes teadvustatud reaktsioone
kaugvaatluse ajal. Esilekerkimisi võib esile kutsuda, dekodeerida ja kirjeldada „Etapp V” protsessis.
Emotsionaalne mõju (ingl k Emotional Impact)
Sihtmärgi juures asuvate inimeste või vaatleja tajutud tunded või emotsioonid. Mõnikord on sihtmärgil endal emotsionaalse mõju element, mis on esimesele jäetud pikkade või intensiivsete
inimes(t)e emotsionaalsete reaktsioonidega.
Esile kutsumine (ingl k Evoking)
Esile või üles kutsuma – välja kutsuma – vastust esile kutsuma – tingima”. Koordinaadi kordamine või
alternatiivne pärimismeetod on protseduur, mis „kutsub esile” signaalide rea, hakates mõjutama
vaatleja autonoomset närvisüsteemi ja alateadvust info ülekandeks ning sihtmärgi kirjeldamiseks.
Tagasiside (ingl k Feedback)
Need on vaatlejale kaugvaatluse seansside varajastes etappides antud sõnalised või mittesõnalised
reageeringud, määramaks, kas ta on kontakteerunud ja korralikult dekodeerinud sihtmärki puudutava info; või teatud hetkel pärast kaugvaatluse seansi lõppemist pakutud info; või suunata vaatleja
andma täskerile tagasisidet oma tulemustest. Nii võimaldab see ka vaatlejal hinnata oma soorituse
kvaliteeti täpsemalt.
a. Korrektne (ingl k Correct)
Vaatleja poolt esitatud andmekild on monitoorija poolt hinnatud sihtmärgi õigeks osaks.
b. Tõenäoliselt korrektne (ingl k Probably Correct, PC)
Esitatud infot ei ole võimalik monitoorija poolt täielikult hinnata täpseks sihtmärgiga seotud infoks,
kuid selle info olemuse tõttu võib olla mõistlik eeldada, et see on sihtmärgiga siiski seotud.
c. Sihtmärgi lähedal (ingl k Near Site, N)

Vaatleja poolt kirjeldatud informatsioon sisaldab sihtmärgi lähedal asuvate objektide või asukohtade
elemente.
d. Ei saa anda tagasisidet (ingl k Can’t Feed Back, CFB)
Monitoorijal pole vaatleja poolt edastatud informatsiooni hindamiseks piisavalt infot.
e. Sihtmärk (ingl Site, S)
Vaatleja teatab, et ta on sihtmärgiga edukalt kontakteerunud ja seda uurinud. Algõppe treeningseanssidel tähendab see tavaliselt seansi lõpetamist. Hilisemates etappides, kui informatsioon jääb
sihtmärgilt tulema, võib seanss jätkuda sihtmärgi täielikust omaksvõtmisest kauem.
f.

Vaikimine (ingl Silence)

Kui õpilasest vaatleja poolt edastatud/kirjeldatud info on ilmselt ebakorrektne, püsib monitoorija
lihtsalt vait, mida võib vaatleja vabalt tõlgendada kui reaktsiooni enda poolt edastatud valele infole.
Kooskõlas õppimisteooriaga, millel see süsteem põhineb, on kavatsuseks hoiduda igasugusest negatiivsele käitumisele või reaktsioonile sundimisest. Seetõttu ei anta ka ebakorrektsele informatsioonile
tagasisidet. Iga muu tagasiside informatsioon on rangelt piiratud ülalnimetatutega.
Siinkohal tuleb märkida, et „ülalnimetatutega” tähendab kasutamist treeningu varasemates
etappides. Hilisemates etappides läbitakse seanss vaatlejale seansisisese tagasiside andmisega.
Veelgi hilisemates etappides väldib monitoorija kuni seansi lõppemiseni igasugust sekkumist
sihtmärgiga või tagasisidega seotud informatsiooni.
„Algaja õnne” efekt (ingl k First-Time Effect)
Iga inimese tegevuse või oskuse juures esineb nähtus nimetusega „algaja õnn”. Kaugvaatluses väljendab see nähtus eriti edukat sooritust esimesel ekstrasensitiivsel seansil. Pärast seda kukub
edukuse määr järsult ja see tuleb järk-järgult järgmiste treeningutega uuesti üles ehitada. Selline
mõju arvatakse tulenevat pärilikust „esimesest erutusest”, suikunud psüühikat juhtivatest närvikanalitest, mida kõigepealt stimuleeritakse nurjunud psühhoenergeetilise funktsioneerimise tõttu väikeste süsteemihäiretega. Pärast esimese erutuse hääbumist proovib aastaid kõiki mõttefunktsioone
kontrollima harjutatud analüütiline süsteem võtta arvesse ja hallata vastärganud närviteesid, tekitades seeläbi kasvaval hulgal varjutavat „mentaalset müra” või analüütilist vahelesegamist ehk AVS-i.
Gestalt (ingl k Gestalt)
Ühtne tervik, konfiguratsioon, seaduspärasus või kindlate omadustega organiseeritud väli, mille
omadusi ei saa tuletada selle komponentide omaduste summast.
Peamine gestalt (ingl k Major Gestalt)
Üldmulje sihtmärgist. Üks kontseptsioon, mis kirjeldaks teiste omasugustega võrreldes sihtmärki
kõige paremini.
Horisontaal (ingl k Horizontal)
Paralleelne horisonditasandiga.

I/A/B järjestus (ingl k I/A/B Sequence)
Kogu CRV tuum, I/A/B järjestus on „Etapp I” põhiosaks, mis omakorda on aluseks sihtmärgi „omaks
võtmisel” ja sellega edasisel kontakteerumisel ning kirjeldamisel järgnevates CRV etappides.
Järjekord koosneb ideogrammist („I”-st), mis on sihtmärgi peamisi osi kirjeldav isetekkiv graafiline
väljendus. Ideogrammis sisaldub A- ehk „tunne/liikumine”-osa ja ka B-osa ehk esimene analüütiline
reaktsioon signaalide reale. (Täieliku arutelu sel teemal võid leida „Etapp I” osast).
Idee (ingl k Idea)
Mõtteline kontseptsioon; ebamäärane väljendus; ähmane ettekujutus; mudel või arhetüüp.
Ideogramm (ingl k Ideogram)
„I” märk „I/A/B” reast. Mõistemärk on spontaanne, vaatleja pastaka paberil liikumisest väljendatud
graafiline põhigestaldi kujutis. Liikumine tekitatakse autonoomsest närvisüsteemist (ANS) signaalide
rea ja vaatleja käe- ning peolihastele tuleva närvienergia refleksiivse ülekande tulemusena. Kujutatud
mõistemärgil pole „mõõtkava”. See tähendab, et ideogrammi suurusel ei näi paberi suurusega
võrreldes olevat mingit seost sihtmärgi ühegi osa tegeliku suurusega.
Mõju (ingl k Impact)
Tabab korraga – muutused, tujud, emotsioonid, mõnikord väga ulatuslik, kuid võib olla väga õrn või
vaevumärgatav.
Häirivad asjaolud (ingl k Inclemencies)
Isiklikud probleemid, mis võivad halvendada või isegi välistada sensitiivset funktsioneerimist – lihasvalud, külmetused, allergiad, menstruaalsed krambid, pohmell, vaimne ja emotsionaalne stress jms,
võivad vaatlejale põhjustada lisaprobleeme signaalide reaga ühendumises. Samas võib neid
probleeme ka läbi töötada ja tegelikult on need vaid pisikesed nüansid. Ainult nälg ja tungiv vajadus
keha kergendada põhjustavad vaatleja „süsteemi” täielikku mittetoimimist. Siiski on oluline, et vaatleja määratleks ja deklareeriks iga sellise häire kohe seansi algul või siis, kui ta seda märkab, kuna
nende ignoreerimine võib moonutada vaatleja võimet, kui need pole „süsteemist” „väljakirjutamise”
abil kõrvaldatud. Eeldatavalt küsib monitoorija vaatlejalt, kas viimasel on isiklikke häireid isegi enne
koordinaatide ettelugemist. Nii saaks „süsteemi” enne sisulise seansi algust maksimaalselt
puhastada.
Mittemateriaalsed (ingl k Intangibles)
Sihtmärgi omadused või tunnused, mis on abstraktsed või pole kindlalt sihtmärgi aineliste aspektidega määratletavad, nagu eesmärgid, mittefüüsilised omadused, liigitused jne – näiteks „valitsus-”,
„välis-”, „meditsiiniline”, „kirik”, „juhtiv”, „äri”, „andmetöötlus”, „muuseum”, „raamatukogu” jne.
Õppimiskõver (ingl k Learning Curve)
Kaugvaatluse õppija standardse seansi edukuse määra graafiline esitlus. Tüüpiline kõver näitab õppija
esimese paari korra kohta kõrget edu, siis selle järsku, drastilist langust ja seejärel järk-järgulise
paranemise kõverat kuni suhteliselt kõrge edukuse taseme saavutamiseni.
Limen (ingl k Limen)
Teadvuse lävi. Vahelüli ala ja teadliku teadvuse vahel.
Limenal (ingl k Liminal)
Limeni juures – peaaegu teadvus.

Mass (ingl k Mass)
Ükskõik mis, mis moodustab keha – tavaliselt aine.
Maatriks (ingl k Matrix)
Midagi millegi sees, millest pärineb või võtab kuju või areneb midagi muud. Päritolu või
kasvu/arenemise punkt või koht.
Liikuvus (ingl k Mobility)
Liikumise seisund või omadus.
Monitoorija (ingl k Monitor)
Isik, kes abistab vaatlejat tema koordinaatidel põhineva kaugvaatluse seanssidel. Monitoorija annab
koordinaadid vaatlejale, jälgib teda, aidates tal püsida õiges vaatluse läbiviimise struktuuris, salvestab
asjakohast seansiinfot, pakub vajadusel vaatlejale vajalikku tagasisidet ning varustab teda objektiivse
analüütilise toega. Monitoorijal on eriti tähtis roll algajate vaatlejate koolitusel.
Liikumine (ingl k Motion)
Liikumisprotsess või tegevus.
Neuron (ingl k Neuron)
Närvirakk koos kõigi oma protsessidega. Mõtte ja närviprotsesside põhiline füüsiline ehituskomponent. Neuronid on peamised elemendid kognitronide moodustamisel ja võivad sünapsiahelate
ümberkorralduse kaudu olla ühendatud mitmel moel.
Müra (ingl k Noise)
Erinevat tüüpi sekkumise, emotsionaalse turbulentsi jms mõju, mis võib vaatleja eest varjata või
segada signaalide rea vastuvõttu ja täpset dekodeerimist. Müraga tuleb tegeleda õigesti ja vastavalt
struktuurile, et võimaldada vaatlejal teha vahet õigel signaalil ning tema enda sisemiste protsesside
tõlgendustel.
Kirjeldama (ingl k Objectify)
Edastama objekti parameetreid. Visuaalselt väljendama.
Kirjeldamine (ingl k Objectification)
Valju häälega edastama ja kirjalikult informatsiooni märkima. Koordinaatidel Põhineva Kaugvaatluse
metoodikas on kirjeldamisel mitu tähtsat rolli: signaalide reast vastu võetud informatsiooni
märkimine; vajaduse korral järgneva info pärimiseks selle uuesti süsteemile edastamine; ja mittesignaalide reast tulenevast materjalist (isiklikud häirivad asjaolud, AVS-id, jms) vabanemine, kuna
need võivad tekitada süsteemis müra ja varjata signaalide realt tulevaid korrektseid andmeid.
Objektid (ingl k Objects)
„Etapp V” on objekt asi, mida saab näha või puudutada. Objektidena võib mõista sihtmärgi juures
asuvaid füüsilisi esemeid, mis aitasid vaatleja mõistuses tekitada kognitroni moodustumise ja viitasid
„religioossele” vastusele, nagu „rüüd”, „küünlad”, „viiruk” jms.
Ületreenimine (ingl k Overtraining)
Sellisesse staadiumisse jõutakse, kui isiku „süsteem” on õppimisest üle küllastunud ja „läbi põlenud”.
See on analoogne seisund ületreenitud lihastega, mis ei suuda enam painduda või kokku tõmbuda,

kuni neile puhkust ei anta. Puhates saavad stressi käigus vigastatud lihaskiud end uue tekkinud
olukorraga toimetulekuks taastada või tugevdada.
Fantaseerimine (ingl k Peacocking)
Suurepäraste AVS-ide seeria äge, järsk vallandumine, vabanemine, üksteise järel lahtirullumine,
millest iga järgmine tuleneb eelnevast AVS-ist; ; piltlikult nagu paabulinnu saba avanemine.
Tajutav (ingl k Perceptible)
See, mida võib psüühiliselt meelte abil tajuda.
Eel-esilekerkimised (ingl k Prior Emanations)
Need on esilekerkimised, mis on vastutavad AVS-del põhinevate kognitronide moodustamise eest.
Eel-esilekerkimisi, nagu teisi samasuguseid, võib edukalt dekodeerida ja kirjeldada „Etapp V”.
Pärimine (ingl k Prompt)
Päring/pärimine: liikuma või tegevusele õhutamine; vihje/soovituse alusel liikuma või innustama.
Kordamine (ingl k Ratcheting)
Sama AVS-i korduv esinemine nagu see oleks jäänud tagasiside kordumise ahelasse. (Tõlkija: nagu
grammofoni nõel viskaks rikutud vinüülplaadil pidevalt tagasi samale rajale.)
Viimistlus (ingl k Rendering)
Versioon; tõlge; joonistus (sageli väga detailne).
Kaugvaatlema (ingl k Remote View)
Tajumise abil omaks võtma infot vaatlejast füüsiliselt erinevas asukohas või ajaperioodis asuva
sihtmärgi kohta.
Kaugvaatleja (ingl k Remote Viewer)
Käesolevas tekstis sageli nimetatud kui „vaatleja”. See on isik, kes kasutab oma vaimseid võimeid
sellise informatsiooni hankimiseks inimeste, kohtade või objektide kohta, mis on temast eraldatud
aja, kauguse või muude segavate takistuste tõttu ja millele tal pole muul viisil ligipääsu ega eelnevaid
teadmisi nendest.
Kaugvaatlus (ingl k Remote Viewing)
Psühhoenergeetilise tajumismeetodi nimetus. Termini võttis kasutusele SRI International ja
määratles seda kui „mentaalsel teel tavapärase taju eest kauguse, füüsilise varjestuse või aja tõttu
blokeeritud sihtmärgi kohta info omandamist ja selle sihtmärgi kirjeldamist”.
Isekorrigeeriv omadus (Ingl k Self-Correcting Characteristic)
See on kalduvus ideogrammil esineda uuesti, kui seda pole korralikult või täielikult dekodeeritud. Kui
koordinaatide andmisel on ideogramm toodetud ja dekodeeritud valede A- ja B-osadega või pole
täielikult dekodeeritud, väljendub sama ideogramm pärast järgmist koordinaatide kirjutamist.
Seetõttu tuleb vaatlejat teavitada, et ta on kuskil protsessis teinud vea. Harvadel juhtudel ilmub
ideogramm isegi siis, kui seda on korralikult dekodeeritud. See juhtub pea vältimatult siis, kui
sihtmärk on äärmiselt ühtse iseloomuga, nagu näiteks ookeani keskpaik, liivane kõrb, jääliustik jms,
kus pole peale üheainsa elemendi esindatud mitte midagi muud.

Aisting (Ingl k Sense)
Ükskõik milline tajudest/meeltest – nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, puudutamine, mille
kaudu inimene tajub ergutust väljast- või seestpoolt enda keha.
Tunnetuslik (ingl k Sensory)
Aistingutest või tunnetest pärinevad või neisse puutuvad.
Signaal (ingl k Signal)
Suhtlusmärk või -vahendid informatsiooni edastamiseks. Raadiolevi teoorias tähendab see raadio või
radarikomplekti poolt vastu võetud moduleeritud kandjalainet.
Signaalide rida (ingl k Signal Line)
Hüpoteetiline Maatriksist kiirguv ja kaugvaatleja poolt vastu võetav signaalide kogu, mis edastab
kaugvaatluse käigus saadavat informatsiooni.
Visand (ingl k Sketch)
Joonistatud peamine (detailideta) kontuur; põhimõtteliste punkide, ideede, millegi kirjeldus.
Ruum (ingl k Space)
Kaugusvahemik või ala millegi vahel või sees, „tühi kaugus”.
Spontaanne ideogramm (Ingl k Spontaneous Ideogram)
Ideogramm, mis ilmutab end suvaliselt hetkel seansi ajal, kuid mitte algses „Etapp I” I/A/B järjestuses. Nii nagu iga ideogrammi puhul, tuleks A- ja B-osad dekodeerida ning kirjeldada. Vajaduse
korral teha seda ka „Etapp II” ja sellele järgnevates etappides.
Igal visandamise ja „jälitamise” toimingul võib spontaanselt tekkida mõistemärk. Kõige
tõenäolisemalt on see seotud sihtmärgi alamgestaldiga ja seda peaks käsitlema nagu iga teist
ideogrammi. See toodab A- ja B-komponente, „Etapp II” omija nii edasi. Tänu spontaansete
ideogrammide ilmnemise tõenäosusele koos nende potentsiaaliga kanda endas tähtsat infot
sihtmärgi kohta, peetakse vaatlejatele väga praktiliseks soovituseks hoida pliiats alati paberil.
Alateadvus (ingl k Subconscious)
Mõistuse osa, kuid pole vahetult kättesaadav teadlikule teadvusele. Mõjutab teadlikku teadvusesse
sisenemata mõtet, tunnet ja käitumist. Psüühilised tegevused vahetult allpool teadvuse läve.
Alam-gestalt (ingl k Sub-Gestalt)
Iga pea(mine) gestalt koosneb tavaliselt mitmest väiksemast või vähemast elemendist, millest mõni
võib olla enda sees või iseenese gestaldid. Alamgestalt on üks kahest või enamast gestaldist, olles osa
peamisest gestaldist.
Subjektid (ingl k Subjects)
Subjekt on miski arutelus, uuringus vms käsitletav/uuritav. Subjektid on esilekerkimised, millel võivad
sihtmärgi kirjeldamisel olla nominatiivsed funktsioonid, need võivad olla ka abstraktsed mittemateriaalsed või täpsemad mõisted, mis on seotud sihtmärgi otstarbe, eesmärgi, olemuse,
tegevuste, elanikega jms. Näiteks „austus”, „kummardamine”, „lugupidamine”, „harmooniline
laulmine” jms.

Alateadlik, teadvustamata (ingl k Subliminal)
Eksisteerib või toimib väljaspool teadliku teadvuse ala. Mõjutab mõtet, tundeid või käitumist viisil,
mis on tajumatu isikliku või subjektiivse teadvuse poolt. Loodud mõistust mõjutama muudel kui
teadliku teadvuse tasemetel, eriti viisil, mis on liiga põgus, et seda saaks teadlikult tajuda.
Supraliminal (ingl k Supraliminal)
Limenist kõrgemal. Teadlikus teadvuses.
„Ülekargaja” (Ingl k Switch)
„Etapp V” kategooriates esilekerkimiste kalduvus „hüpata üle” teistesse kategooriatesse tänu
erinevatele „Etapp V” esile kerkivatele olukordadele.
Sünaps (ingl k Synapse)
Neuronite vahel olevad pilud, mille kaudu peavad närviimpulsid info kandmiseks meeltest, organitest
ja lihastest liikuma ajusse, sealt tagasi ning organiseerima mõtteprotsesse.
Kompimismeel (ingl k Tactile)
Kompimismeelest pärinevad või sellesse puutuvad; kompimismeelega varustatud või seda
mõjutavad; tajutav puudutusega; võimeline olema puudutatud; käega katsutav.
Kombatavad (ingl k Tangibles)
Sihtmärgi tunnused või selle juures asuvad objektid, millel on tahke, „puudutatav” mõju vaatleja
tajudele. Näiteks laud, toolid, tsisternid, vedelikud, puud, hooned, tugevad lõhnad, mürad, värvid,
temperatuurid, masinad jne.
Teemad (ingl k Topics)
„Etapp V” nimetatakse teemaks uurimuse või arutelu teemat. Lähedalt seotud subjektidega. Teemad
on sageli ühe või mitme juba loetletud subjekti alamelemendid. Sageli on need spetsiifilised: „mass”,
„katoliku”, „preester”, „armulaud” jne. Siin tuleb arvestada huvitava nähtusega – üks avalduvatest
subjektidest võib toota mitut teemat. Teemat ennast omakorda võib pidada subjektiks ja see võib
esile kutsuda omaenda teemasid. Selline konstruktsioon näib olevat väga hierarhiline ja killustatud –
suurem kognitron on jaotatud väiksemateks osadeks, mis omakorda on veel jaotatud jne. Tegelikult
võib iga vallandunud „stage-five” (tõlkija: „Etapp V” kognitroni lahates saadav madalamatasemeline
väljend, kirjeldus või sõna) sageli ise olla edasine „stage-five” ja jaotatud omaenda objekti-,
omaduse-, subjekti-, teema-kategooriateks.
Jälitada/Jälg (ingl k (To) Track)
Jälitada märkide, tõendite jms abil; püsida real.
Jälitaja (ingl k Tracker)
Sihtmärgi välisjoont või kontuuri kirjeldav reast punktidest või lühikestest joontest paberile
visandatud graafiline väljendus.
Teadvusetu, alateadvus (ingl k Unconscious)
Pole märgatav teadliku mõtte, aistingu või tunde poolt.
Vertikaal (ingl k Vertical)
Risti horisonditasandiga, kõrgeim või madalaim punkt, ka kõrgus või sügavus.

Nägemine (ingl k Vision)
Närvisüsteemi üks omadusi, seoses nägemismeelega, mille abil aju konstrueerib kujundi.
Maht (ingl k Volume)
Hulk, mass või kogus.
Laine (ingl k Wave)
Häire või muutus, mis edastab end ja energiat järk-järgult punktist punktini meediumis või ruumis
sellisel moel, et iga osake või element mõjutab lähedal asuvaid (osakesi). Need võivad esineda elastse
moonduse või teatud tasandil surve, elektrilise või magnetilise intensiivsuse, elektrilise potentsiaali
või temperatuuri muutuse kujul.

