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„Kuulata Vaikust ja Rahu ning taju Tühjust. Vaikuses on Vastused. Keel on mõtlemiseks ja
kirjeldamiseks. Kui me keelt ei kasuta, siis me lihtsalt Teame. Kaugvaatlemise ajal sügavas
lõõgastusseisundis olles on mõttetegevuse aktiivsus minimaalne, mistõttu me Teame, mis „seal”
on.”
Tommi Topelund

„Kui sa ei täida teise poole vajadusi ajal, kui seda teha saaksid, siis su elu seiskub. Sa ei panusta
vajalikul tasemel, et tunda end elavana ja eesmärgistatult. Ja kui sa ei panusta, siis sa ei kasva
ja iga organism, mis selles piiratud eksistentsis ei kasva, sureb lõpuks.
Sa oled mu kangelane, mu unistus, suur selgus maailmale, mis seda praegu vajab. Nii palju
maailmast pole enam võimeline andma tähendust sellele, mida ta näeb, kuigi ta näeb selgelt
seda, mis selles maailmas on. Maailm vajab sind, et sa annaksid selle selguse – kaugvaatlemine
toob sulle selguse ja seda tehes sa muutud ning muudad iseennast. Enda muutus areneb aga
edasi kogu kollektiivse terviku muutuseks.”
David Morehouse,
USA armee salajases kaugvaatluse üksuses teeninu, erus.

„Kõik on Tunne, mitte Mõte. Kas enne oli Tunne ja siis Mõte või vastupidi? Kumb neist on
olulisem või absoluutsem? Kas sa tunned enne ja siis tekib mõte või mõtled enne ja siis tekib
tunne? Ja mis oli enne – kas Puhtus (ingl k Purity) või Tühjus (ingl k Emptiness) või Mittemiski
(ingl k Nothingness)? Kas Puhtus on Absoluut? Kas Kõige Alguses oli Puhtus? Tunde ja Mõtte
segunemisel tekib Emotsioon, mis paneb liikuma Pilt-Loo mille Sees me oleme ja mida me
nimetame Eluks. Ilma Emotsiooni ja Tundeta ei ole Mitte Millelgi Mõtet. Mitte Millelgi. Puhtus
on Vaikus. Vaikuses on Vastused. Mittemiski ei ole mittemiski, vaid ka miski, sest kui keegi
nimetab, annab mingigi Tähenduse, omistab Tähtsuse sellele nimetusele, ideele, mõttele, siis Ta
/See on Olemas. Mittemiski ei Sisalda Puhtust, küll aga võib Puhtus Sisaldada Mittemiskit.
Et Absoluutseks saada, on vaja Puhtaks saada. Ja et Kõik Tasakaalu saaks, on vaja Absoluutset
Rahu. See Kõik on Sina Ise (ingl k The Self). Me Kõik Koos ja Eraldi. Tegelikult Kõik Sinu ümber on
Sina Ise. Elu on lihtsalt Ise Enda Valikute Tagajärgede Jada. Miks sul on „alateadvus”, mis
kusagil taustal 95% su elust juhib ja mitte sina ise „inimesena”? See Kõik On Programm, kus Sina
Ise mängid Elus Ise Endaga. Me Kõik Koos ja Eraldi. Programm on Pilt-Lugu või Elu või Uni
Mõistuses. Või Mõistus Unes. Ja See Programm on täielikult tasakaalust väljas. Ja nii Me ka Kõik
Koos ja Eraldi.”
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SELGITUS
Selle raamatu koostas Kirjastus OM koostöös veebilehtedega Kaugvaatlus.com ja
TheSpirit.Team.
Selle raamatu paljundamine ja levitamine kirjastaja loata ükskõik millisel kujul on rangelt
keelatud. Mitte ühtegi osa sellest teosest pole lubatud paljundada, salvestada otsingusüsteemidesse ega edastada mitte mingil kujul ega eesmärgil elektrooniliselt, mehhaaniliselt,
kopeerituna, salvestatuna või muul moel ilma kirjastaja kirjaliku loata.
Selle raamatu autor, kirjastaja ega levitaja ei vastuta teose kasutamisest või väärkasutamisest
isikule või varale tekkinud trauma, kahju ja/või rahalise kaotuse eest. Kuna teoses on tehtud
kõik siin leiduva info usaldusväärsuse tagamiseks, lasub vastutus raamatus kirjeldatud
meetodite, strateegiate, juhendite või ideede väär- või kohatust kasutamisest tingitud
probleemide korral hoolimatusest või muul, ükskõik millisel moel, ainult lugejal endal.
Käesolevas raamatus toodud informatsioon EI OLE finantsalane nõuanne. Kogu info on
avaldatud VAID meelelahutuslikel eesmärkidel.
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SISSEJUHATUS
Assotsieeruva Kaugvaatluse meetodi ajalugu
1982. aastal viidi Stanfordi Uuringute Instituudi juures salajast kaugvaatlemisprogrammi
juhtinud Harold Puthoff ja Russel Targ Edwin May poolt väljatöötatud protokolli alusel läbi
Assotsieeruva Kaugvaatluse (ingl k: Associative Remote Viewing, edaspidi: ARV) projekt börsil
hõbeda futuuride hinna liikumise prognoosimiseks. Projekt viidi läbi eesmärgiga koguda raha
mittetulundusliku Waldorfi kooli jaoks ja kaugvaatluse edasiste uurimisprojektide läbiviimiseks.
Projekti teostajad kasutasid hõbeda hinna futuuride prognoosimisel erainvestori raha. Hõbeda
futuuride hinna liikumise prognoosimiseks kasutati Edwin May poolt kohandatud sõjaväe luure
jaoks väljatöötatud kaugvaatluse protokolli.
Üheksa nädala jooksul tegi Haray nimeline kaugvaatleja mitmeid seansse. Saadud info abil
koguti börsilt rohkem kui 100 000 dollarit. Projekt peatati paariks kuuks ning siis jätkati uuesti
pisut muudetud protokolli alusel, kuid see ei andnud kaugvaatlejale adekvaatset tagasisidet
vaadeldava sihtmärgi (hõbeda futuuride hinnaliikumise) kohta. Pärast paari ebaõnnestunud
kaugvaatluse seansiga kogutud info alusel investeerimist peatati projekt lõplikult.
Hoolimata projekti teises osas läbiviidud ebaõnnestunud seanssidest, sai sellisest
vaatlusmeetodist ikoon ja mudel ARV-seansside läbiviimiseks.
Igal nädalal anti vaatlejale täsk ehk ülesanne, mille järgi ta pidi vaatlusseansi ajal kirjeldama
ühte kahest sihtmärgist, mida ta sai reaalselt näha hiljem sama nädala reedel.
Hõbeda futuuridega kaupleval investoril paluti omakorda välja valida kaks sihtmärki, millest üks
seoti hõbeda futuuri hinnatõusuga ja teine hinnalangusega. See tähendab, et vaatleja pidi
kirjeldama ühte neist sihtmärkidest, kas siis hinnalangust või -tõusu, mille alusel tehti otsus
börsil investeerimiseks. Pärast kaugvaatlusseansi läbiviimist oli vaatlejal kohustus seansil
kogutud info edastada uuringu teostajale. Projektis osalenud uurimustöötaja pidi kaugvaatleja
seansi kirjelduste alusel otsustama, millist sihtmärki oli kaugvaatleja seansi jooksul kirjeldanud
ning selle alusel tehti investeerimisotsus. Kui vaatleja poolt kirjeldatud objektiks oli
hinnatõusuga seotud sihtmärk, siis tegi investor vastava investeeringu reedesest vaatluspäevast
järgmisel esmaspäeval. Järgmisel reedel sai investor börsilt tagasiside, kas vaatleja poolt
kirjeldatud sihtmärk näitas õiget hinnaliikumise suunda või mitte.
Kui vaatleja kirjeldas hinnatõusuga seotud sihtmärki, kuigi hind hoopis langes, siis vaatlejale
tema poolt kirjeldatud sihtmärki ei näidatud. Kui vaatleja kirjeldas sihtmärki, mis vastas
tegelikule hinnaliikumisele, näiteks hinnatõusule, siis näidati vaatlejale ka tema poolt
kaugvaatluse seansi ajal kirjeldatud sihtmärki. See on osa kaugvaatlusprotsessist, kus vaatlejale

antakse tagasisidet õige sihtmärgi kirjeldamise korral. Selline tagasiside andmine kinnistab ja
tugevdab vaatleja süsteemi edaspidi kirjeldama just õige tulemusega seotud sihtmärki/fotot.
Kasutatud allikas:
https://www.researchgate.net/publication/350095458_Associative_Remote_Viewing_for_Profi
t_Evaluating_the_Importance_of_the_Judge_and_the_Investment_Instrument

ARV alamliigid
Assotsieeruvas Kaugvaatluses kasutatakse peamiselt kahte tüüpi meetodit:




Strict Unitary Associative Remote Viewing (SUARV) – seanssidel kasutatakse mingile
JAH/EI-küsimusele vastuse saamiseks vaid ühte sihtmärki/pilti. Rohkem infot SUARV
kohta leiad: https://www.dojopsi.info/forum/index.php?threads/strict-unitary-arvsuarv-link-to-app-webinar.9614/
Binary ARV – seanssidel kasutatakse mingile JAH/EI-küsimusele vastuse saamiseks kahte
sihtmärki/pilti.

Mille jaoks saab assotsieeruvat kaugvaatlemist kasutada?
Tulevikus toimuvate sündmuste ja nende tulemuste kaugvaatlemiseks on üle maailma
suuremaid ning väiksemaid mitteametlikke kaugvaatlejate gruppe ja ametlikke kaugvaatlejaid
koondavaid organisatsioone. Üheks selliseks suuremaks ja kaugvaatlejate poolt tunnustatud
ühenduseks on ka Marty Rosenblatt’i poolt juhitud APP ehk Applied Precognition Project.
ARV-d rakendatakse peamiselt tulevikus toimuva sündmuse, millel on võimalikud kaks või enam
tulemust, vaatlemiseks. Näiteks:






tulevikus toimuvates lotomängudes võidunumbrite selgitamiseks, näiteks:
o kas võidunumber on numbrite 1, 2, 3 hulgas – Jah/Ei;
o kas võidunumbriks on number 1 – Jah/Ei;
tulevikus toimuvates spordisündmuste tulemuste vaatlemiseks, näiteks:
o kumb võidab tennisematši, kas võistleja A või võistleja B;
o sportmängudes, kus lõpptulemusena puudub viigiseis – kas võidab võistkond A
või võistkond B;
o kas jalgpallimängus lüüakse normaalajal rohkem kui 2,5 väravat – Jah/Ei;
o kas jalgpallimängus lüüakse värav 1./2. poolajal – Jah/Ei;
o milline võistkond lööb esimesena värava;
finantsturgudel, näiteks:

o kas aktsia A hind suureneb perioodil A kuni B hinnani 100 dollarit või rohkem;
o kas aktsia A hind väheneb perioodil A kuni B hinnani 90 dollarit või rohkem;
o kas krüptoraha Bitcoin hind suureneb perioodil A kuni B hinnani 50 000 dollarit
või rohkem;
o kas krüptoraha Bitcoin hind väheneb perioodil A kuni B hinnani 40 000 dollarit
või rohkem;
o kas hõbeda 1 untsi hind suureneb perioodil A kuni B hinnani 25 dollarit või
rohkem;
o kas hõbeda 1 untsi hind väheneb perioodil A kuni B hinnani 20 dollarit või
rohkem;


Su enda elu puudutavates küsimustes – eraelu, tööelu, äri, pere, sõprade jms kohta,
kus vastuseks on Jah või Ei, näiteks:
o kas ettevõttesse kandideeriv töötaja on kõige sobivam antud töökohale;
o kas teatud isikuga kujuneb koostöö edukaks või mitte;
o kas teatud äriidee teostamine toob suurt kasumit või mitte;
o kas teatud elukohta kolimine on hea valik või mitte;
o kas teatud elukoha ostmine on majanduslikult kasulik või mitte.

ARV-d saab kasutada ka kolme võimaliku erineva tulemuse vaatlemiseks, näiteks:



millise tulemusega lõpeb jalgpallimäng normaalajal – võidab võistkond A; võidab
võistkond B, mäng lõpeb viigiseisuga;
kas ja kumb võistkond lööb jalgpallimängus esimesena värava – võistkond A, võistkond
B; kumbki võistkond ei löö väravat.

Tulevikus saabuva tulemuse vaatlemiseks kasutatakse tavaliselt fotosid, emotsioone, lõhnasid,
maitseid või ka füüsilisi objekte.
Näiteks, kui tahame vaadelda, kumb võistleja võidab tõenäoliselt meie poolt välja valitud ja
tulevikus toimuva tennisematši, siis kasutame selleks kahte täiesti erinevat fotot. Üks neist,
millel on kujutatud peegelsile järvepind – on seotud võistleja A võiduga ja teine, teletorni
kujutav foto on seotud võistleja B võiduga. Järgmiseks koostatakse täskeri (ingl k tasker) ehk
ülesande esitaja poolt täsk (ingl k task) ehk ülesanne, mida kaugvaadelda.
Täskil on alati „pealkiri” ehk täski number. See võib tegelikult koosneda nii numbritest kui ka
numbrite, tähtede ja/või muude sümbolite kombinatsioonist. Edasi teeb kaugvaatleja, ise
absoluutselt teadmata täski sisu ja mida ta vaatlema peab, sellesama „pealkirja” alusel
kaugvaatluse seansi. Selle käigus kirjeldab ta tõenäoliselt peamiselt ühte kahest täskis
numbritega viidatud fotodest. See foto, mida vaatleja seansi jooksul enim kirjeldab, peaks

tõenäoliselt olema seotud tulevikus toimuva sündmust kujutava foto/sihtmärgiga. Oletame, et
oli koostatud täsk ühe kindla tulevikus toimuva tennisematši võitja teadasaamiseks. Üks kahest
täskis numbriga viidatud fotost oli seotud selle matši võitja nimega. Näiteks, kui selle tulevikus
toimuva mängu võidab mängija A, siis temaga on seotud teletorni kujutav foto. Kui
eelnimetatud matši võitjaks tuleb mängija B, siis temaga on seotud sileda pinnaga järve kujutav
pilt.
Kaugvaatluse seansi ajal kirjeldab vaatleja PEAMISELT ühte neist kahest täskis numbritega
viidatud fotodest. Kui vaatleja kirjeldab seansi jooksul peamiselt teletorni kujutavat fotot, siis
on selle tennisemängu tõenäoliseks võitjaks mängija A. Kui aga kaugvaatleja kirjeldab seansi
jooksul enim fotot peegelsileda järvepinnaga, on tõenäoliselt selle mängu võitjaks võistleja B.
Kirjutasin teadlikult sõna „tõenäoliselt” korduvalt, kuna tulevik ongi alati vaid tõenäoline ning
mitte 100% kindel. Me kõik mõjutame igal võimalikul viisil – oma mõtete, emotsioonide,
tunnete, käitumise, tegevuse jms kaudu võimalikku saabuvat tulevikku kuni sellest saab olevik.
Kaugvaatlemine on tehniliselt sensitiivne tegevus. Kaugvaatluse tulemused sõltuvad lisaks eelnimetatule veel paljudest teguritest – kaugvaatleja seisundist, seansi toimumise ajast suhtes
kosmilise ajaga (Local Sidereal Time) kuni täski ehk ülesande sõnastuseni välja. Viimane peab
olema eriti täpselt sõnastatud, sest kui tahetakse teada õiget, täpset vastust, peab ka küsimus
olema väga õigesti ja täpselt sõnastatud.
Kaugvaatluste tulemuste täpsus võib sõltuda ka asjaolust, et kaugvaatleja ja tulevikus toimuv
sündmus on erinevatel ajajoontel. Selle kohta on teinud põhjaliku uurimuse dr Courtney Brown
koos oma Farsight instituudi kaugvaatlejatega, millest saad lugeda dr Browni raamatust
„Remote Viewing: The Science and Theory of Nonphysical Perception”.

Mis on kaugvaatlemine?
„Kaugvaatluse käsiraamatus. TDS-meetod” kirjutasin, et „kaugvaatlemine on vaatleja poolt
kontrollitud meelteväline tajumine teadusliku meetodi abil. Kaugvaatleja suudab tehnilisi
reegleid (protokolle) kasutades tajuda ükskõik millist sihtmärki – isikut, objekti või sündmust
Ajas ja Ruumis. Vaatleja on suuteline tajuma sihtmärki nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus.
Sihtmärk võib asuda vaatleja kõrvalruumis, riigi teises servas, teisel pool maailma või teoreetiliselt ükskõik mis punktis universumis. Aeg ja Ruum kaotavad kaugvaatlemise ajal tähtsuse.
Kaugvaatluse kui mõistusetehnika muudab eriliseks see, et seda võib kasutama õppida
praktiliselt igaüks.”
Selliselt on võimalik infot koguda elusolendite, elutute objektide ja sündmuste, sh tulevikus
avalduvate aktsiahindade või spordivõistluste tulemuste kohta.

David Morehouse, USA armee salajases kaugvaatluse üksuses teeninu, kirjutab oma raamatus
„Remote Viewing: The Complete User's Manual for Coordinate Remote Viewing”: „Kaugvaatlus
on õpitav oskus inimesele kahe omase kinesteetilise tegevuse kasutamiseks – tajuda ja
dekodeerida ehk lahti mõtestada vaadeldavat kaheksamõõtmelises vormis sihtmärki
puudutavat infot neljamõõtmelisse (kõrgus, laius, sügavus, aeg) mõttevormi ning seejärel
kirjeldada see info vaatlusseansi ajal kahemõõtmelisele meediale, näiteks paberile või
arvutiekraanile.
See lainevormis info dekodeeritakse teadliku, ratsionaalse mõistuse abil loogiliselt mõistetavasse neljamõõtmelisse mõttevormi. Kasutades neid tajumismeeli, arendab kaugvaatleja teadlik
mõistus ja isegi tema bioloogiline aju, tajutava kohta välja loogiliselt arusaadava mõttevormi.
Mõned kaugvaatlejad kuulevad seansi jooksul sihtmärgi kirjeldustena sõnu, mõned vaatlejad
võivad isegi näha sihtmärki. Olenemata tajumismeelest, vormib aju vastuvõetava info kujunditesse, helidesse, lõhnadesse, maitsetesse jne.”
David Morehouse jätkab: „See seansi jooksul vaatleja poolt vastuvõetud ja neljamõõtmeliseks
mõttevormiks dekodeeritud info kirjeldatakse kahemõõtmelisele meediale (nt paberile või
arvutiekraanile) lihtsate visandite ja sõnaliste kirjeldustena.
Kvantfüüsika mõistes on kõik eksisteeriv energia ja energia on kõik eksisteeriv. Seetõttu, teatud
tasemel on kõik eksisteeriv väljendatud lainevormis. Sellesama lainevormi abil saab vaatleja
teadlikuks või „tajub” sihtmärki puudutavat infot kaugvaatluse seansi ajal.”
„Kaugvaatluse käsiraamatust” on sul võimalik esimest 13 lehekülge tasuta lugeda siit pdfformaadis. Lisaks leiad kaugvaatluse kohta rohkem infot inglise keeles Rahvusvahelise
Kaugvaatluse Assotsiatsiooni koduelehelt irva.org.
Selles raamatus tutvustan sulle kaugvaatluse ARV (ingl k – Associative Remote Viewing) ehk
Assotsieeruva Kaugvaatluse (edaspidi kasutan ingliskeelselt lühendit ARV) meetodit, millega on
võimalik koguda infot ka tulevikus avalduvate aktsia-, võlakirja-, krüptoraha ja teiste
finantsturgudel kaubeldavate toodete hindade, toimuvate spordivõistluste tulemuste või ka
lihtsalt enda isiklikus elus otsuste ning valikute tegemiseks Jah/Ei-vastuste alusel.

Kust pärineb kogu informatsioon mineviku-, oleviku- ja tulevikusündmuste
kohta?
Terry King kirjutab oma raamatus „Teadvus. Kas tahad teada, kes sa päriselt oled ja mida
tegelikult suudad”: „Kujuta ette tohutult suurt raamatukogu, kus on raamat iga isiku, koha, asja
ja sündmuse kohta. Kujutle kohta, kuhu on salvestatud kõik toimunu aegade algusest peale. See
tähendaks, et ajal, mil ma kirjutan ja sina kirjutatut loed, lisatakse see sündmus meie raamatu-

tesse. See, et sina seda raamatut loed, talletatakse ja pannakse hoiule sinu eluplaani – isiklikku
eluraamatusse. Tegemist on väga dünaamilise, kõike toimuvat staatilisel kujul talletava
raamatukoguga. Kõik jääb igavesti arhiveerituna sellesse tohutult suurde, paljude poolt
Maatriksiks kutsutud mälupanka.”
Terry King jätkab: „Õigesti loodud otsinguvihje on analoogne interneti-otsingu või raamatukogupäringuga. Raamatukogus täidad sa oma raamatukogukaardi, annad selle raamatukoguhoidjale ja kui sa oled huvitatud kindlast teemast, tuleb ta tagasi mitme teemat puudutava
raamatuga. Kui sa aga oled huvitatud millestki täpsemalt, võid saada ainult ühe raamatu. Viies
läbi raamatukogu- või internetiotsingu laialivalguva või üldise mõiste nagu näiteks „meditsiiniline ravi” alusel, võid sa saada kümneid raamatuid. Sellisel juhul kasutad sa teiste laialivalguvate mõistetega seotud väga üldist otsingunimetust. Kollektiivsest alateadvusest (sageli
tuntud ka Maatriksina) otsides oleks niisugune päring kohmakas. Samas, kui sa valid otsingusõnaks kindla haiguse nimetuse, põhinevad otsingutulemused sellel nimetusel või ravil. Seega,
meie mudelit kasutades saad sa selgeks info otsinguprotsessi ja „allalaadimise“ mehhanismid.
Nagu allpool detailselt selgitatud on, 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 selliselt
saadud informatsiooni.
Maatriksit on kirjeldatud kui hiigelsuurt, mittemateriaalset, kõrgel tasemel struktureeritud,
mentaalselt ligipääsetavat informatsiooni „raamistikku”, mis sisaldab andmeid kõige, nii
füüsilise kui mittefüüsilise universumi kohta. Sarnaselt Jungi Kosmilise Alateadvusega on
Maatriks avatud ja koosneb nii kõigist teadvusega olenditest kui ka infost kõige muu, nii elusa
kui elutu kohta inimese poolt aktsepteeritud määratluse alusel.
Signaalide reaks kodeeritud andmed pärinevad sellest informatsioonilisest raamistikust.
Maatriksit võib kujutleda kui tohutut kolmemõõtmelist punktide geomeetrilist asetust, kus iga
punkt esindab eraldiseisvat infokildu. Igal geograafilisel asukohal Maal on vastav Maatriksi
segment, vastates täpselt füüsilise asukoha olemusele. Kaugvaatlejale koordinaatide või muu
sihitava metodoloogia abil viidates saab ta ligipääsu signaalide reale Maatriksist andmete
pärimiseks. Seda infot signaalide reast edukalt omaks võttes (tajudes), seejärel seda oma
teadliku teadvuse ja oskustega selgelt dekodeerides, teeb vaatleja selle analüüsiks ning
edasiseks kasutamiseks enda või teiste jaoks kättesaadavaks.”

Kaugvaatlemist segavast tegurist – egost kui mentaalsest müratekitajast
Rohkem kui 30aastase börsil kauplemise kogemusega ning börsikauplejate koolitaja Oliver
Velez on ühes oma videos öelnud: „Ego on mõtteviis. Tegelikult loovad sinu mõtted su ego. Su
ego on see hääl su peas, mis mitte kunagi vait ei taha jääda. See on see hääl, mis pidevalt paneb
sind kahtlema ja kõhklema, kartma ning ebalema. See on see hääl, mis alati esitab sulle küsimuse sõnaga „aga”, „aga mis siis saab, kui ...”. Ego on su mõtte-aparaat. Ego on su mõtlemisprotsess. Egost vabanemiseks tuleb vabaneda mõtetest ja mõtlemisest.”
Ego on kaugvaatluse seansside ajal mentaalse müra tekitaja ja segaja. Tavaliselt on ego aktiivne,
kui sa teadlikult või alateadlikult tahad või ihaldad midagi, kahtled ja kõhkled milleski, muretsed
millegi või kellegi pärast jne. Muretsemine tähendab su sügavama mina, su hinge murenemist.
Seega, kaugvaadeldes või ülemeeleliselt vastuseid, informatsiooni pärides ning vastu võttes
peaksid igaljuhul vältima mõtlemist.
Oliver Velez jätkab: „Su mõtted on tegelikult probleemide allikad. Su mõtted on su tegelikud
probleemid. Ego tähendab, et sa ei tea. Niipea, kui sa ei tea, oled sa ebakindel. Ja kui sa oled
ebakindel, siis pea alati on garanteeritud halb tegutsemine. Sel juhul põhineb su käitumine ja
tegutsemine ebakindlusel ning egol. TEADES pole hirmul, mõtetel ja mõtlemisel kohta.
Kõik, mis toimub võimaluse äratundmise ja lõpliku tegutsemise vahel, on emotsionaalne ja
psühholoogiline probleem. Kuid, kui sa TEAD, SIIS SA EI SUUDA MÕELDA/EI MÕTLE. Kui sa TEAD
midagi, siis pole mõttel kohta. Mõtlemine on võimalik või esineb ainult juhul, kui SA EI TEA.
Ebakindlus, kõhklused, kahtlused, mured, hirmud jms elavad meie MÕTETES.”
Niipea, kui mõtled, niipea sa kahtled, sest mõtlemisega kaasneb alati duaalsus ja sellega ka
konflikt – on või ei ole, saab või ei saa, õnnestub või ei õnnestu jne. Kui sa ARVAD, et Apple’i
aktsia hind tõuseb, siis sa kasutad MÕTLEMIST. ARVAMINE ON MÕTLEMINE, OLETAMINE. Kui sa
TEAD, SIIS POLE VAJADUST ja KOHTA MÕTTE JAOKS!
Albert Einstein on öelnud: „Mida rohkem teadmisi, seda vähem ego; mida vähem teadmisi,
seda rohkem ego.”
Sellest mentaalses mürast ja mõtetest vabanemiseks sisenda endale, et neil mõtetel, muredel
jne, pole mitte mingit tähtsust ega tähendust – kasvõi ajaks, kuni sa oma kaugvaatlusseansid
tehtud saad. Ära anna mitte millelegi mitte mingisugust tähendust ega omista tähtsust. Lase
kõigest vabaks. Nii võtad võimaluse millelegi või kellelegi või mõttele üldse reageerida. Kui sa ei
reageeri, siis sa jääd vaikseks ja hakkad kuulma vastuseid oma küsimustele. Harjuta olema
neutraalne ja lihtsalt ilma reageerimata vaatlema ning jälgima.
Kaugvaatluse ajal silmi sulgedes ja küsimusi küsides peaksid ideaalis suletud silmadega olema
seisundis, mil sa tajud endast vaid ÄKRVEL OLEKUT ja mitte midagi muud. See tähendab, et sa ei

tohiks tajuda oma keha, mõelda mõtteid, tunda tundeid ja emotsioone ega määratleda end
mingilgi viisil (näiteks inimesena, Tommina). Sa peaksid olema lihtsalt ÄRKVEL, TEADVEL. Sellise
seisundi treenimiseks soovitan silmad lahti olles end kujutleda skafandris, kust sa ainult kahe
silma-nimelise ava kaudu välja vaatad ning külgmiste, kõrvade-nimeliste avade kaudu helisid
kuuled. Lisaks on sul veel kaks pisikest avaust haistmiseks ja üks maitsmiseks. Ehk sind ei ole
isegi füüsiliselt selles „skafandris” olemas – selles on ainult ärkvel- ja teadvelolek. Nüüd ainult
jälgi ja vaatle mõtlemata ning kirjeldamata – millelegi nimesid või nimetusi andmata.

Raamatus esitatud mõistete kasutamine














täsk – kirjalik ülesande kirjeldus, milles on määratud, mida või keda, millal, mille jaoks
jms, peab kaugvaatleja kaugvaatluse seansi jooksul vaatlema ning kirjeldama;
täski number – see on täski „pealkiri”;
täsker – täski koostaja ja kaugvaatlejale esitaja; täskeriks võib olla kaugvaatleja ise või
mõni teine isik, kes on pädev toimivaid täske koostama;
kaugvaatluse seanss – kaugvaatlemise periood, mille jooksul kaugvaatleja ühendub talle
esitatud täski numbri alusel täskis määratud sihtmärgiga ning kirjeldab seda vastavalt
täskis esitatud nõuetele;
cooldown – kaugvaatleja rahunemise ning kaugvaatlemiseks sobivasse seisundisse
jõudmise tegevus; cooldown’iks kasutatakse tavaliselt ajulaineseisundit muutvaid,
näiteks binauraalseid või ajupoolkerade tööd sünkroniseerivaid helisid ja/või rütme;
seansi kirjeldused – kaugvaatluse seansi jooksul kaugvaatleja poolt vastu võetud
aistingud, visuaalid või verbaalne info, mida kirjeldatakse seansi jooksul seansi
lehtedele;
tõlgendused – seansi jooksul kogutud kirjelduste alusel tehtud järeldused, näiteks, kas ja
millist sihtmärki on seansi jooksul kirjeldatud;
Transit’i-leht – kaugvaatlemise seansi protokolli esimene lehekülg. Sellele märgitakse
seansi toimumise aeg kuupäevaliselt ning kellaajaliselt, kaugvaatleja emotsionaalne ja
füüsiline seisund vahetult enne seansi ning sihtmärgi number. Lisaks toimub sellel lehel
kaugvaatleja poolt sihtmärgile „sisse logimine” ehk sihtmärgiga ühendumine ja selle
tajumise alustamine;
DC-lehekülg – seansi lehekülg, kuhu kaugvaatleja kirjeldab kolmes, S1-, S2-, S3-pealkirjaga
tulbas seansi jooksul sihtmärgi kohta vastuvõetavad kirjeldused.

Täispika ja põhjaliku kaugvaatlust puudutava mõistete nimekirja ja seletused leiad eestikeelsest
„Kaugvaatluse käsiraamatu” teisest osast.

Pildipanga koostamine
Assotsieeruva kaugvaatluse seansside tegemiseks vajad sa rohkelt erinevaid, vastandlike
objektidega pilte. Nendest saavad seansside ajaks sihtmärgid, mida vaatlema ja kirjeldama
hakkad.
Sihtmärkidest pildikataloogi koostamiseks soovitan kasutada mõnd fotopanka, kus on saadaval
tasuta pildid. Üheks selliseks kohaks on näiteks https://pixabay.com/.
Kataloogi soovitan assotsieeruva kaugvaatluse sihtmärkide vaatlemisega alustamiseks koguda
vähemalt 100 fotot. Aja jooksul soovitan seda kataloogi pidevalt uute piltidega täiendada, kuna
korduvalt seansse tehes ja samu pilte täskides ning seanssidel kasutades kipuvad need fotod ja
nendega seotud sihtmärginumbrid meelde jääma. Selle vältimiseks soovitan pildipanka iga
nädal täiendada või osaliselt uute piltide vastuvälja vahetada. Välja soovitan vahetada just neid
fotosid, millega on seanssidel keeruline kontakti saada ning kirjeldada. Näiteks võivad sellisteks
piltideks olla palju erinevaid elemente ja mitmekesist tausta sisaldavad fotod. Kõige parem on
kasutada pilte, millel on üks kindel objekt või subjekt ning nende taga või ümber puudub taust
või see on minimaalne. Nii saad seanssidel sellistest piltidest sihtmärkidega parema kontakti
ning tajud selgemalt nende omadusi – vorme, kujusid, mõõte, pinnatekstuure jms.
Igal nädalal oma pildikataloogi vähemalt 20–30 uue pildiga täiendades koguneb poole aasta
jooksul sellesse kataloogi juurde ligikaudu 500–700 uut fotodest sihtmärki. Piltidest soovitan
valida võimalikult erinevate, vastandlike omadustega objekte kujutavad fotod. Sellisteks võivad
olla näiteks kõrbest, liivarannast (pinnavormilt lame, kergelt lainja pinnaga, tiheduselt pehme
või poolpehme) versus kõrgehitistest (püstine, tiheduselt kõva, sirge), peegelsiledast veest
(tiheduselt pehme, peegeldav, sile, tasane) versus kaktusest (püstine, ümar, okkalise, karvase
pinnatekstuuriga), lendavast linnust (liikuv, ümar, laialisirutuv) versus pappkarbist (paigalseisev,
kandiline, lameda pinnaga) jne.
Sinu poolt koostatud sihtmärkidest pildikataloog võib olla nii faili kui ka paberkataloogi kujul. Ise
eelistan faili kujul pildikataloogi, sest selles on lihtsam pilte vahetada ning vajaduse korral
fokusseerida – näiteks lõigata foto selliselt, et fookusesse jääb üks keskne objekt, mida seansi
ajal kirjeldada.
Kataloogi sisu koosta püstises ehk portree-formaadis. Igale kataloogi lehele pane ainult ÜKS
foto, sest täskides viitad sa ainult numbrile, mis tähistab ühte sihtmärgist fotot. Foto kohale
keskele märgi oma pildipanga nimi (vt allpool näidist). Wordi dokumendis on seda teha eriti
mugav, sest nime saab määrata ja näidata läbi kogu faili, ilma seda igale eraldi lehele eraldi
kirjutamata. Nimena soovitan kasutada tähtedest ja numbritest või muudest sümbolitest
koosnevat kombinatsiooni. Kindlasti ära kasuta nimena igapäevakeeles kasutatavaid sõnu nagu
„aktsiapank”, „jalgpall”, „krüptorahad” vms. Taoliste nimedega katalooge võib maailmas juba

olemas olla ning siis täskis sellise nimega kataloogile viitamisel, võid viidata täiesti võõrale
kaustale, kus sinu poolt valitud sihtmärkidest fotosid üldse polegi. Ja kui ongi, siis sa võid seansi
ajal kirjeldama hakata kellegi teise, samanimelises kataloogis asuvaid fotosid või muid
materjale. Seega, kasuta nimena tähtede ja numbrite kombinatsiooni, näiteks AC3WR9MS2
(palun ära kasuta ka seda nime, sest keegi selle raamatu lugejatest võib seda juba teha ja siis sa
võid oma täskides viidata teise inimese poolt koostatud kataloogile). Oma pildipanga FAILI
NIMEKS pead panema TÄPSELT SAMA nime, mis on sul sihtmärgiga pildi lehe ülaosas. Vaata
näidist allpool:

Oma pildikataloogi nime alla kirjuta normaalkirjas suurtähtedega
FEEDBACK TARGET FOTOL NÄHTAV SIHTMÄRK NUMBER 015
Seda lauset hakkad sa kasutama ning sihtmärgile viitama oma täskides. Ehk siis täski koostades
kasutad sa SAMASUGUST LAUSET, vahel vajadusel ka käändes: FEEDBACK TARGET FOTOL
NÄHTAV SIHTMÄRK NUMBER 015

Pildi numbri järgi punkti ära lisa, sest siis muutuks see numbriga üheks komplektiks. Sel juhul
pole sihtmärgi numbriks mitte 015 (null viisteist), vaid 015. (null viisteist punkt). Samal põhjusel
ei tohi täskis lisada ka oma pildikataloogi nime lõppu punkti. Vaata näidist allpool.
Oletame, et sa koostad täski ühe tulevikus toimuva jalgpallimängu võimaliku tulemuse
kaugvaatlemiseks. Sinu täsk näeks välja alljärgnev:

Ülaltoodud täski 105151P näed pdf-formaadis suuremalt Kaugvaatlus.com lehelt.
Ülalolevast näitest näed, kuidas on täskis viidatud täpselt samale sihtmärgi numbrile, mis on ka
su pildikataloogis. See viitamine tagab, et sa kaugvaatluse seansi ajal ühenduksid JUST SELLE
fotost sihtmärgiga ning hakkaksid kirjeldama JUST SELLE numbriga fotol nähtavat sihtmärki ehk
tornmaja. Seda juhul, kui Burnley on meeskond, kes selle kohtumise esimese poolaja
lõpuminuti lõpusekundiks vastasest jalgpalliklubi väravasse rohkem kordi palli lööb. Juhul, kui
rohkem kordi palle lööb väravasse Manchester United, kirjeldad sa tõenäoliselt oma seansi ajal
rohkem lendava sõjalennukiga kujutatud fotot numbriga 380.
Täski tekst peab olema joondatud vasakule ja tekstide lõigud eraldatud vahedega.
Teksti fondi suurus ei mängi erilist rolli. Kirja suurust võid vajaduse korral muuta, kuid nii, et
sõnad ja laused jooksevad täpselt sellises järjekorras ning algavad ja lõpevad ridadel täpselt

samade, täskis näidatud sõnadega. Näitena toodud täskis on fondiks Calibri ja suuruseks 7
punkti.
On väga oluline, et teksti sõnastus ja lauseread algaksid ning lõppeksid just näidises näidatud
sõnadega. Näidatud tekstis võib vahetada ainult kuupäevi ning võistkondade nimesid. Juhul, kui
nimed juhtuvad olema pikemad ning nende lõpud lükkuvad järgmisele reale, võib nende õigele
reale tagasitoomiseks fondi suurust vähendada nii palju, et täski vormistus oleks TÄPSELT
samasugune nagu siintoodud näidises.
Lehel veerised on ülal ja all 2,54 ning vasakul ja paremal 1,1 cm. Lehe suuruseks on 21,59 x
27.94 cm Letter-formaadis.
Kokkuvõtteks:
 assotsieeruva kaugvaatluse seanssidega alustamiseks peaks pildipank koosnema
vähemalt 100st erinevate omadustega sihtmärke kujutavast fotost;
 pildipanka on soovitatav igal nädalal täiendada 20–30 uue fotoga;
 pildipanga mahuks võiks olla vähemalt paarsada erinevat fotot ning aja jooksul tuleks
pidevalt seda hulka suurendada ning vajaduse korral pilte ka vahetada;
 pildipanga nimi peaks olema tähtede ja numbrite kombinatsioon;
 pildipanga faili nimi peab olema TÄPSELT identne pildipanga enda nimega;
 kirjavahemärke ei tohi lisada kuupäevadesse, nimede ja pildinumbrite lõppu.

Sihtmärkidest piltide jooksvalt vahetamine ja fokusseerimine pildipangas
2020. aastal viidi läbi uurimus, kus 12 kogenud kaugvaatlejast igaüks viis läbi 30 „pimedat”
seanssi ehk vaatlejad ei teadnud täpselt, milliseid sihtmärke ja mille jaoks nad vaatlevad.
Vaatlejate ülesandeks oli võimalikult detailselt kirjeldada fotodel nähtavaid sihtmärke.
Vaadeldavad fotod oli kolmes erinevas raskusastmes:




esimesel fotode grupil oli sihtmärk selgelt ja konkreetselt äratuntav ning esiletoodud
valget värvi taustal;
teisel fotode grupil oli sihtmärk normaalselt nähtav ning äratuntav;
kolmandal fotode grupil oli sihtmärk raskesti nähtav, leitav ning äratuntav.

Uuringu tulemusel selgus, et fotodel, millel sihtmärk oli taustaga, oli vaatlejal neid sihtmärke
raskem kirjeldada. Vaatlejad kirjeldasid ja visandasid paremini sihtmärke, mis olid fotodel valget
värvi taustal.
Uuring avaldati 30. detsembril 2021. aastal ajakirjas „Journal of Scientific Exploration”.

Pildipaaride valimine
Soovitan pildipaarideks valida võimalikult erinevate ja vastandlike omadustega – pehme versus
kõva; püsti versus pikali; õhus lendav versus maas asetsev; kõrge versus madal; ümar versus
sirge jne –sihtmärkidega fotod. Näiteks võivad selliste omadustega sihtmärkideks olla:





teletorn ja sile veepind;
asfaldipind ja kasvav puu;
sileda pinnaga liivarand ja jalgpall;
vaateratas ja muru.

Kirjuta kummagi sihtmärgi/foto number koma või muu kirjavahemärgiga eraldatult oma
pildipaaride numbrite lehele. Vaata näidist allpool. Pildipaarid, mida oled juba seanssideks
kasutanud, märgista näiteks teise värviga. Nii väldid hiljem sama pildipaari täskis kasutamist.
Pildipaarid, millest üks või mõlemad pildid olid sarnaste omadustega, nii et seansi jooksul
kirjeldasid samaväärselt mõlemat sihtmärki, soovitan tähistada märkusega, näiteks „halb paar”.
Nii saad hiljem neist pildipaaridest ühe või mõlemad pildid välja vahetada rohkem vastandlike
omadustega sihtmärke kujutavate fotodega.

NB! Pildipaaride tabel on suuremalt nähtav Kaugvaatlus.com lehel.

Pildipanga täiendamine ja korrastamine
Kindlasti ei tohi pildipanka korrastada vahetult enne seanssi, sest siis võivad mõned sihtmärginumbrid ja -pildid meelde jääda. Seansi ajal võivad need meenuda ja seansi rikkuda analüütilise
mõistuse vahelesegamisega.
Pildipanga korrastamiseks võta eraldi päev, kus seansse ei tee ja järgmine päev võiks ka vaba
olla, et nähtud pildid ning numbrid ununeda saaks. Vastasel juhul võib seansi ajal meelde tulla,
mis pildi number täskis oli ja mis pilti see tähistas ning siis ei tule vastused enam Teadmistena,
vaid teadlikust mõistusest ratsionaalsete vastustena.

Assotsieeruva kaugvaatluse seansiks ettevalmistamine
Energiat liikuma panevad harjutused – qigong, painutused
Nagu „Kaugvaatluse käsiraamatus” kirjutasin, on soovitatav enne seansse (või lihtsalt
igapäevase praktikana) tegeleda tai chi, qigong’i, reiki või teiste eluenergiat liikumapanevate
ning tasakaalustavate harjutustega. Lisaks on samal eesmärgil soovitatav enne seansse kergelt
oma keha painutada.
Enne seanssi selleks sobivasse lõõgastus- ja vaatlusseisundisse jõudmiseks soovitan kuulata
binauraalseid ja/või ajupoolkerade tööd sünkroniseerivaid rütme ning helisid. Kui sul on endal
sobiv meetod sügavasse lõõgastusseisundisse jõudmiseks, siis kasuta seda. Enne seanssi on
soovitav ka mediteerida. See aitab samuti kehal ja mõistusel lõõgastuda ning vaikseks jääda.
Seanssi võib teha täielikus vaikuses või kuulates näiteks binauraalseid või ajupoolkerade tööd
sünkroniseerivaid helisid. Youtube’st leiab neid näiteks „binaural beats”, „deep theta” „theta
brainwaves”, „delta brainwaves”, „holosync” ja muude sarnaste otsingusõnadega. Soovitan
valida heliklipid, mille pealkirjades on ära märgitud ka helisagedus, milleks võiks soovitatavalt
olla 4–7 hertsi. See on ka kaugvaatlemiseks üks sobivaimaid, teeta-ajulaineseisundi sageduste
vahemikke.
Helide tugevus võiks olla selline, et sa ei kuuleks või sind ei häiriks välised helid, kui neid on.
Samas võiks sinu valitud heliklipi heli olla sellise tugevusega, et sa võimalikult hästi sihtmärki
tajuksid ning kuulatav heli sind häirima ei hakkaks. Endale sobiva helitugevuse leiad neid
erinevatel tasemetel kuulates erinevaid seansse tehes ning hiljem analüüsides, kui hästi olid
sihtmärgiga kontaktis – kui kergelt sihtmärgi omadusi tajusid ning kui täpsed su kirjeldused
vaadeldava sihtmärgi kohta olid. Kui oled tegemas mitut seanssi järjest, kuid heliklipp pole
mitme seansi jaoks piisavalt pikk, siis pane see korduse peale, et seansi ajal ise spetsiaalselt heli
uuesti algusest mängima ei peaks panema. Korduse jaoks võid heliklipi endale arvutisse laadida,
kust siis pleieri peal korduvalt esitada saad.

Mõned nipid, kuidas seansi ajal lihtsamalt ja pikemalt lõõgastusseisundis püsida
Seansi ajal sihtmärgiga ühendudes ja sellelt kirjeldusi vastu võttes ergutad sa oma närvisüsteemi, mis tähendab, et sa kipud seansi ajal aina erksamaks muutuma ning lõõgastusseisundist välja tulema. See omakorda raskendab sihtmärgi tajumist ning sellelt eksimatult
õigete kirjelduste vastuvõtmist. Sobivas lõõgastavas vaatlusseisundis püsimiseks on mõned
nipid:










lifti-tehnika – seda tehnikat saad kasutada cooldown’i ajal. Kujuta endale kinnisilmi ette,
et seisad pilvelõhkuja katusel, mille kõrgus ulatub pilvedeni ja veel kõrgemalegi. Selle
pilvelõhkuja katusel on uksega ruum, milles on lift. Kujuta ette, et sisened sellesse lifti.
Vajuta mõttes nuppu „Alla” ning tunneta, kuidas hakkad liftiga allapoole liikuma. Sa võid
isegi oma füüsilises kehas tunda, kuidas allapoole vajud. Laskumisel muutud aina unisemaks ning lõõgastunumaks. Lasku nii kaua, kuni suudad, kuid magama ei jää. Võid
endale ette kujutada, et laskud 1. korrusele, kus lift peatub. Astu liftist välja ja lihtsalt
koge seda lõõgastunud seisundit;
affirmatsioonid – neid saad samuti kasutada cooldown’i ajal kiiremini sobivasse vaatlusseisundisse jõudmiseks. Võid näiteks endale mõttes kinnisilmi korrata: „Ma olen Ülim
Tühjus ja Puhtus. Puhtus on mu loomulik olek.” Või: „Ma olen Ülim Rahu ja Vaikus.
Vaikus on mu loomulik olek.” Sellised affirmatsioonid rahustavad meelt ning lõõgastavad keha;
Soham-hingamine – cooldown’i ajal võid kasutada ka kiirelt ja tõhusalt lõõgastavasse
seisundisse aitavat Soham-hingamist ning näppude hoiakut. Soham on hindu mantra,
mis tähendab sanskriti keeles Ma olen Tema/See. Soham-hingamist tehes hinga mõttes
sisse So ja välja Ham. Soovitan seda lõõgastavat ja tervendavat hingamist praktiseerida
ka väljaspool kaugvaatlemist. Hingamise juures võid ka näpud hoida spetsiaalses
asendis. Lisainfot selle kohta leiad internetist;
nö švammi- ja valgusehingamine – seda saad kasutada nii cooldown’i ajal kui ka vajaduse
korral igapäevases elus lõõgastumiseks. Selleks võid sulgeda ka silmad. Kujutle, et kogu
su keha on poorne švamm. Kujutle, kuidas sa sisse ja väljahingates hingad läbi iga oma
keharaku. Kujutledes tunneta, kuidas õhk liigub kogu su keha ulatuses sisse ja välja. Võid
lisada veel kujutluse, et sa hingad sisse ja välja valget valgust. See tehnika aitab sul
tõhusalt vabaneda pingest ja saavutada kehas ning meeltes „lahustumise” tunde. Seda
tehnikat võid kombineerida ka Soham-hingamisega.
spetsiaalne näppude hoiak – seda saad kasutada nii cooldown’i kui ka seansi ajal. Võid
näppe hoida Soham-hingamise asendis või ka nimetissõrme ja pöidla otsad koos. Seansi
ajal saad näppe niimoodi hoida oma mittekirjutaval käel.

