Järgnevalt on ära toodud seansi 201392 tulemused. Vaatlemisel kasutati TDS-meetodit.
Seanss on läbiviidud 21.5.2022 kl 10.00-10.38.
Kirjeldused on trükitult seansi protokolli väljavõtte all.
ES: tähistab vaatleja emotsionaalset ja PS: vaatleja füüsilist seisundit seansi algul. S-tähed
tähistavad sketše/visandeid. A:-, B-:, C:-d tähistavad vaatluse struktuuri osasid. D- tähistab
„deductioni” ehk analüütilise järelduse vaatleja süsteemist välja-/mahakirjutamist, et see edaspidi
vaatlemist ei segaks. Pr: tähistab „personal reaction” ehk vaatleja isiklikku reaktsiooni seansi ajal.

ES: OK.
PS: vasak puus valutab ja torgib.
Enne seanssi cooldown’i ajal Thetas hakkas süda tugevalt „läikima” ja puus vasakult
torkima/valutama.

Vaatluse S1-etapp, leheküljel 2.

A: sirge, lame, tasane, piklik, tühi, S2, ümar, veerev, lai, kõrge, tipnev, sile, lame, tasane, S4, keerlev,
ringiratast.
B: Pehme/ poolpehme.
C: sinine, pruun, kollane, valge, roheline, soolane, vesine, lame, tasane
Keskendu Sihtmärgi Vorm: kõrge, tipnev, laiali, hargnev, ümar, keerlev, tühi, lame. D- inimene.
Keskendu Sihtmärgi Kuju: ümar, kauge, kõrge. D- planeet Maa.
Ühendu tugevalt Sihtmärgiga: ümar, kõrge, hargnev laiali, paisuv/paiskuv. D- inimene, kuusk.
Keskendu Sihtmärgi Struktuur: ümar, kõrge, lendav, paukuv, lärmav, kõrge, laiali, hargnev.
Keskendu Sihtmärgi Peamine Energia: ümar, veerev, laiali, lame, kõrge, viskav, laiali, ümar.
Keskendu Sihtmärgi Detail: kõrge, laiali, hargnev.

Vaatluse S2-etapp, leheküljel 3.

A: kõrge, tipnev, laiali, vo struktuur, kumer, kaldu alla, viltu, S10, ümar, kõrge, paiskav laiali, ümar,
paukuv, lärmav, tõmblev, S12, ümar, kaardus, viltu, purskav. D- vulkaan purskab.
B: vasakult pehme/paremalt kõva.
C: kollane, valge, sinine, tuli/tühi, punane. D- laava, vulkaan. C: kõva, lame pind, veerev laiali.
Keskendu Vasakult pehme/paremalt kõva: ümar, laialiveerev, lame, kaldu alla, viltu, laiali. D- vulkaani
jalamilt veereb alla midagi.
Keskendu Sihtmärgi Keskkoht: ümar, kaldu, viltu, tõmblev, laialiviskav.
Keskendu Tõmblev laialiviskav: ümar, kaldu alla, viltu, seisev või süstiv? (ei saa käekirjast aru).
Keskendu Kaldu all, viltu: ümar, laialipaiskav
Keskendu ... (ei saa käekirjast aru): tõmblev, viskav, pöörlev. D- orkaan, vulkaan.
Keskendu Ümar laialipaiskav: kõrge, tipnev, hargnev. Pr: tunnen tuha lõhna. D- vulkaan.

Vaatluse S3-etapp, leheküljel 4.

A: subjekt, püsti, sirge, kitsas, lame, S17, kõrge, tipnev, laialipaiskav, kõrge, hargnev, pöörlev, ümar,
piklik, sile, lame, kõrge, tühi, S20.
B: poolpehme/poolkõva.
C: ümar, laialipaiskav, kollane, sirge, lame, tasane, piklik. D- asfalt, veepind.
Keskendu Poolkõva/poolpehme: lendav, tiirlev, üleval tipnev. D- orkaan, kõrge laine
Keskendu Kõige tähtsam Objekt: lendav, tühi, püsti, üleval, laiali, üksik.
Keskendu Kõige tähtsam Liikumine: ümar, veerev, laialipaiskav.
Keskendu Ümar veerev laialipaiskav: kõrge, püsti, harali, laialipaiskav. D- tuumapomm.
Keskendu Kõige tähtsama Liikumise Tulemus: põrkamine, allakukkumine, langemine.
Keskendu Põrkamine: ülesse, tipnev, laiali hargnev. Pr: segane kirjeldus.

Vaatluse DC-etapp, leheküljel 5.
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Vaatluse GS-etapp, leheküljel 6.

Ümar, kivine, väljaulatuv
Nagu koonusekujuline, ülalt „kraega”, toru, ... (ei saa käekirjast aru)
Keskendu Tõmblev: ümber, pöörlev, laialiloopiv. D- orkaan. S29, risti läbi, laiali, tõmblev.

Vaatluse Matrix-etapp, leheküljel 7.

S: ümber
M: risti, läbi, laiali?, ringiratast, kõrge, tipnev, hargnev, ümar, kõrge, tipnev, hargnev, üksik, risti läbi.
T: koonusekujuline
E: loopiv, pöörlev, tuline, kuum. D- vulkaan, orkaan. (Keskendu Sihtmärgi Asukoht): Arkansas. T:
veerev, laialiloopiv. D- orkaan. T: pöörlev, tuline, allalangev, põrkav.
Sj:
P: S30
Pp:
C: ümber, kukkuv, alla, ümar, kaardus, tühi.
Sb: S32
Pr/V: S31

Vaatluse Matrix-etapp, leheküljel 8.

S: ümber
M:
T: üles, risti läbi, viltu all, langev. (Liigu Sihtmärgi keskkoha kohale100 meetri kõrgusele): S33,
tuline/tuuline, laialiloopiv, paiskav igas suunas, üksik, püsti.
Sj:
P:
Pp:
C: kaugel, kõrgel. (Keskendu Tegevuse asukoht): lendav, püsti, üleval, laialiloopiv, kivine, rabe,
tasane, kõrge, tipnev, harali, laialiloopiv D- orkaan.

