Семинар – обучение
REMOTE VIEWING
(ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ)
I ниво
15 и 16 Март 2014 – гр. Варна
Бест Уестърн ПАРК Хотел
бул. Княз Борис I, Срещу Делфинариума

10.00 - 18.00ч.

29 и 30 Март 2014 – гр. София
Хотел Брод
бул. Симеоновско шосe 66

10.00 - 18.00ч.
Какво представлява Remote Viewing
Remote Viewing (RV) или на български, Дистанционно Наблюдение, е техника,
която дава възможност на нашето подсъзнание да добие достъп до недостъпни цели
– относно хора, географски места, обекти или събития в миналото, настоящето и
бъдещето.
Remote Viewing е разработено от Въоръжените Сили на САЩ в началото на 70-те
години на миналия век чрез подробно изучаване на начина, по който нашия мозък
извлича данни на подсъзнателно ниво. В резултат на многогодишни изследвания е
създаден протокол, който дава възможност ефективно да се използва
подсъзнанието за извличане на информация.
Въпреки че много хора гледат на Remote Viewing като на пси-умение, фактически
то представлява научно разработена методика, която може да бъде усвоена
практически от всеки.
Ед Деймс, участник в първоначалната прототипна програма, може спокойно да се
счита за най-елитния инструктор в света на Remote Viewing и e човекът,
благодарение на когото това умение бива разсекретено и отворено за цивилния
сектор. Той успява да усъвършенства първоначално разработения от Инго Суон
протокол извеждайки го на безупречно ниво.
Програмата за обучение, която ви предлагаме е изцяло базирана на методиката
на обучение на Ед Деймс, основана на 30-годишен опит в използването на
техниката и предлага елитен професионален протокол, изучаващ се единствено на
частни семинари.
Как работи Remote Viewing
Съгласно теорията на Remote Viewing, всичко в нашата вселена съществува под
формата на информационно поле в нашето колективно подсъзнание, прието
съгласно терминологията в RV да се нарича „Матрицата“, позната още и като
енерго-информационно поле, Акашиеви записи и др. Дистанционното Наблюдение
ни позволява да се включваме в тази база от данни и да трансферираме нужната
информация на съзнателно ниво.

Протоколът на Remote Viewing е последователност от определени стъпки, които
постепенно тренират и насочват нашето подсъзнание да осигури нужната
информация относно зададената цел в специфична поредица от данни. Докато
данните за целта се записват на лист хартия, и докато човек поддържа контакт с
целта постепенно се осигурява все по-детайлна и по-точна информация за нея. В
последствие тази информация се трансформира в скици и рисунки.
Трябва ли човек да има екстрасензорни способности или предишен опит
Въобще не е необходимо да сте екстрасенс, да имате опит в медитативни
практики или опитности извън тялото и други подобни. Протоколът на Remote
Viewing е създаден точно с цел да се предостави изпитан работещ механизъм за
придобиване на данни на всеки един средно-статистически човек без значение на
сензитивните му възможности. Единственото условие за успешен напредък е
стриктното следване и практикуване на протокола.
За какво може да се използва Remote Viewing
Въпреки, че в началото метода е бил разработен като шпионска техника,
понастоящем се използва в изключително широк спектър от приложения:
 локализиране на загубени предмети, отвлечени/изгубени хора.
 установяване дали даден индивид е жив или не.
 в археологията – за извличане на информация за заровени предмети/скрити
материални обекти или такива с неизвестно предназначение.
 в астрономията – за извличане на информация за различни небесни обекти.
 за установяване на най-добрата стратегия за лечение на определен
индивид.
 установяване най-добрата форма за инвестиция на определен човек или
компания за даден момент във времето.
 установяване на оптималния партньор /професия/местоживеене за опреден
индивид.
 взимане на решение при наличие на двойствен избор.
 придобиване на информация относно наближаващи катастрофални събития.
 решаване на енигматични случаи и събития.
 извличане на информация за събития, места, хора и обекти без значение на
настояще, минало или бъдеще.
Генерално, практикуването на това умение
дава възможност да
усъвършенстваме и развиваме нашата интуиция, както и да разширим нивото си на
познание като цяло.
Повече за инструктора
Стефан Стефанов е един от професионалните инструктори обучени лично от
Ед Деймс. Той е бивш офицер от Военноморските Сили на България, възпитаник е
на Военноморската академия във Варна както и на Военноморския щабен колеж на
САЩ.
Запознава се с метода през 1997 г. и започва активно да се занимава с RV след
напускането на Въоръжените сили. Първоначално, започва с изучаването на
системата за индивидуално обучение разработена от Ед. След това преминава през
дълъг курс с един от инструкторите на Ед – Черис Ривера. След този курс, Стефан
решава, че това е нещото, на което си заслужава да посвети живота си и преминава
през два индивидуални курса с Ед Деймс в неговия тренировъчен център в

Калифорния, САЩ. В следствие на това дълго и многогодишно обучение, той става
един от професионалните инструктори на Ед и член на неговата частна агенция.
През последните години Стефан е провеждал курсове по RV начално ниво и ниво
за напреднали в България, Великобритания и Испания и е ръководил и участвал в
различни RV-проекти вариращи в широк спектър от насоченост. Стефан е българин
по националност, но от дълги години живее в Лондон.
След курса
За обучените в техниката е създаден специален тренировъчен форум на
български език, където постоянно се водят различни по спектър проекти с добиване
на резултати, водещи до практическо приложение, Също така се разглеждат и
проекти от лично естество, при които целта е съвместна помощ между участниците
при решаване на лични казуси. Форумът не е свободно достъпен. Отключва се само
за хора, преминали поне през 1-во ниво на обучение.
Има и 2-ро и 3-то ниво на обучение, при които техниката се развива напълно.
За преминаване в следващо ниво обикновено са необходими няколко месеца
практика на вече усвоеното
Такса за участие: 390 лв.
Потвърждаването на участието в курса става чрез заплащане на капаро от 100 лв. найкъсно до 07.03.2014г. (за варненския курс) и до 21.03.2014г. (за софийския курс) по
банкова сметка, която ще ви бъде предоставена по e-mail след заявяване на желание за
участие. Останалата сума от 290 лв. се доплаща до 2 дни преди курса.
При заплащане на пълната такса съответно до 07.03.2014г. (за варненския курс) и до
21.03.2014г. (за софийския курс) сумата ще бъде 370 лв.

За информация и записвания:
rv.bulgaria@abv.bg
0888/935 698
0896/630 810 – след 17ч.
Допълнителна информация:
http://www.irva.org/remote-viewing/definition.html
http://www.biomindsuperpowers.com/Pages/1.html
http://www.parallelreality-bg.com/statii/technical/433--remote-viewing-.html

