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20211017-Taygeta-Niet-Lokaliteit-er-is-geen-ruimte-alles-is-hier 

 

 

 

NIET-LOKALITEIT - Er is geen Ruimte - Alles is HIER - Yazhi Swaruu (Buitenaards Contact) 

 

(Oorspronkelijk in het Engels) 

 

Yazhi: Vereenvoudigd wordt het principe van niet-lokaliteit begrepen door zowat elke interstellaire soort of 

cultuur. Maar meestal toegepast op stellaire navigatie. De praktische toepassingen van stellaire navigatie 

bewijzen aan allen die het gebruiken dat het een empirisch waarneembaar feit is, en niet een nutteloos 

wiskundig of theoretisch model zoals in de natuurkunde. 

 

De praktische toepassing van het principe van niet-lokaliteit wordt meestal toegepast op het navigeren van 

sterrenschepen door het melkwegstelsel, en zo mogelijk ook elders. Maar het brengt een reeks diepe 

filosofische implicaties met zich mee die onze concepten en ons begrip van het bestaan, en van het 

bewustzijn als geheel, verbreden en spiritualiteit verruimen. 

 

Tijd is een illusie, alleen gebaseerd op de perceptie en het bewustzijn van een individu. Tijd is onlosmakelijk 

verbonden met bewustzijn, het ene kan niet bestaan zonder het andere, en is in een staat van relativiteit 

met het subject dat waarneemt. Tijd is niet iets dat onafhankelijk is van een bewuste waarnemer, het is de 

bewuste waarnemer zelf. 

 

Het principe stelt in feite dat zoals tijd een illusie is, lokaliteit dat ook is. Dat wil zeggen, het idee van hier 

versus daar is weer een ander idee, gebaseerd op de waarneming van een bewuste waarnemer. Het stelt 

dat afstand slechts een mentale constructie is, gebaseerd op een relatief punt van waarneming dat op 

zichzelf gebaseerd is op de ideeën die de waarnemer in zijn bewustzijn heeft. 

 

In principe zou het principe van niet-lokaliteit stellen dat er geen tijd en geen ruimte is, alleen ideeën. Alles 

wat er is en ooit was en ooit zal zijn, is slechts het product van de manifestatie van de geest en het 

bewustzijnsbewustzijn van de waarnemer op een individuele en collectieve manier. 

 

Geen tijd, geen ruimte, geen afstand. 

 

In menselijke natuurkundige termen zou dit vergelijkbaar zijn met een singulariteit. Dit is een punt dat 

oneindig klein is en dat oneindige massa bevat. (Hoewel het klein noemen zou betekenen ten opzichte van 

wat?) Dus zelfs een singulariteit zou niet in staat zijn om het principe van geen lokaliteit te verklaren. 

 

Het is alles in een niet-bestaand punt, vervat in een etherisch veld buiten de materiële wereld op alle 

manieren en manieren, varianten en interpretaties. Bron... Ether. 

 

Om terug te komen op de empirisch waarneembare delen van het Principe van Niet-Lokaliteit: een 

sterrenschip zal geen voortstuwing gebruiken om lange interstellaire afstanden af te leggen die zelfs op 

snelheid duizenden jaren zouden kosten om te overbruggen. Wat het doet is de frequentie-modulatie van 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 2 van 3                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

alle moleculen van het schip en alles wat zich erin bevindt veranderen van de plaats van vertrek naar de 

plaats van aankomst, zoals in detail uitgelegd in Stellaire Navigatie. 

 

Dus, het sterrenschip gebruikt geen aandrijving, het sterrenschip beweegt niet. Het springt van de ene 

frequentie van bestaan naar de andere. 

 

Maar wat is precies die frequentiemodulatie waar ik het over heb? 

 

Ik heb het over de precieze oscillaties en energetische relaties tussen de moleculaire structuur van een 

sterrenschip en de inhoud, en de omgeving eromheen. 

 

Dat wil zeggen, de harmonischen van een frequentie die de tastbare harde materie vormen zijn in perfecte 

overeenstemming met de aankomst van genoemd sterrenschip om het in zijn mathematisch-energetische 

realiteitsveld op te nemen, de mathematisch-energetische Matrix van zijn vertrek achterlatend, als zijnde 

niet langer verenigbaar met het. 

 

Hierdoor kan de waarnemer empirisch opmerken dat reizen op snelheid niet alleen niet nodig is, maar ook 

gewoon inefficiënt voor lange afstanden. Het stelt de waarnemer in staat op te merken dat er geen 

afstanden zijn, dat ruimte en tijd een illusie van de geest zijn, en dat het Universum en alles wat bestaat in 

de zogenaamde materiële wereld gebaseerd is op een illusie, op ideeën die door een bewustzijn worden 

vastgehouden. 

 

Het waarnemen van een starship dat springt in tegenstelling tot een starship dat met voortstuwing reist, 

opent filosofische ideeën, concepten en vragen. Het besef dat inderdaad alles wat bestaat, gebaseerd is op 

de waarneming van de waarnemer. Het leidt tot de gedachte dat er geen materiële wereld is. 

 

Geen materiële wereld betekent dat alles wat bestaat in een idee zit, of vervat zit in een idee, in bewustzijn. 

 

Uiteindelijk betekent dit dat het universum in al zijn omvang niet bestaat uit materie en energie. Het bestaat 

uit ideeën, perceptie, bewustzijn. Het bestaat uit geest! 

 

Gosia: Dank u! Een paar vragen: Kwamen de ET-rassen EERST met deze manier van reizen en gaf het zich 

toen over aan de spirituele implicaties of was het andersom? Eerst kreeg iemand door dat er geen 

afstanden zijn en ontwikkelde een technologie die daarop gebaseerd was? 

 

Yazhi: Dit zou een vraag zijn die vergelijkbaar is met de eeuwenoude vraag... wat was eerst de kip of het 

ei? (Het was trouwens het ei, gezien vanuit het standpunt van een geneticus). 

 

Naar mijn persoonlijke mening was het idee eerst het spirituele concept en daarna het wiskundige model dat 

de praktische toepassingen voorspelde van frequentiemodulatie om het principe van niet-lokaliteit uit te 

buiten en zo de efficiëntie van ruimtereizen te bevorderen. 

 

Wetenschap en wiskunde zijn voor de meeste sterrenrassen en -culturen niet gescheiden van spiritualiteit 

en bewustzijn. Dus eigenlijk moesten ze tegelijk samenkomen, op hetzelfde moment, maar het idee of 

filosofisch concept moest hoe dan ook eerst zijn, want alles wat ooit was, is en ooit zal zijn, was ooit eerst 

een idee! 

 

Gosia: Ok. Wordt dit Niet-Lokaliteitsprincipe door u en andere rassen ook elders toegepast dan bij het 

reizen met de ster? Waar kan het nog meer technologisch worden toegepast - in het dagelijks leven? 

 

Yazhi: Alleen als praktische toepassing zoals gebruikt in de portaaltechnologie, wat niets anders is dan 

dezelfde sterrenschiptechnologie, maar dan omgekeerd. De machine die de portaalmachine moduleert, reist 

niet, alleen wat binnen zijn energiewerveling gaat, in tegenstelling tot een sterrenschip dat ook reist binnen 

de energiewerveling die het creëert. 

 

Voor de rest zijn de enige toepassingen filosofisch. En die zijn heel belangrijk en transcendentaal, omdat zij 

mensen, wezens, in staat stellen te weten dat zij Bron en bewustzijn zijn, in staat stellen te weten dat zij de 

scheppers zijn van alles in hun waargenomen werkelijkheid. Het bevrijdt hun geest van minderende ideeën 

van ongelukkigheid en slachtofferschap. En dat is gewoon van onschatbare waarde! 

 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 3 van 3                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

Je kunt hier zien dat het concept van Niet-Lokaliteit heel belangrijk is. 

 

Gosia: Wat zou je belangrijker vinden, niet-lokaliteit of geen tijd? Ik denk dat er niet gekozen kan worden. 

 

Yazhi: Dat kan niet. Het zijn dezelfde. Bijvoorbeeld, je kunt afstand niet beoordelen zonder een 

meetmedium, en dan om te meten heb je snelheid nodig ten opzichte van iets anders. In het geval van 

interstellair reizen, is het lichtjaren zoals gezien op aarde. Maar de snelheid van het licht is geen constante. 

Dus, er is geen manier om afstand te meten. Het wordt relatief ten opzichte van een idee. 

 

Lichtsnelheid is geen constante omdat tijd geen constante is. Lichtsnelheid is geen constante omdat licht 

buigt en "moe" wordt als het over lange afstanden reist, omdat de ruimte geen vacuüm is, het is ether, een 

vloeistof, dus over lange afstanden creëert de weerstand tegen de beweging van de foton-golf waaruit licht 

bestaat, aangezien licht zowel een deeltje als een golf van energie is. Dus, afstanden meten met licht is 

onnauwkeurig. 

 

Maar dan hebben we niets om lange afstanden mee te meten! Radio, bijvoorbeeld, is ook vervormd, en 

energetisch gezien is het ook licht. Alleen in een andere golflengte. 

 

Dus als je niets hebt om een afstand mee te meten, wordt het een idee in een concept in een gehechtheid in 

een geest. Er is geen afstand, er is geen tijd, er is geen materie, er is geen energie. Het is allemaal geest! 

 

Gosia: Heel cool. Maar wat is dat dan met die 440 lichtjaren? Waarom 440? Plejaden zijn 440 lichtjaren 

weg. 

 

Yazhi: Een menselijke referentie van afstand, voor jullie en het publiek om te begrijpen waar we vandaan 

komen. Dat zijn menselijke meetmethodes. Interstellaire soorten en culturen gebruiken frequentiekaarten, 

geen afstandskaarten, of gebruiken die alleen voor korte locaties, zoals een zonnestelsel of een sterrenhoop 

op zijn hoogst. 

 

Maar wat die zware en transcendentale filosofische concepten betreft komen we uit op het waarnemen van 

het Principe van Niet-Lokaliteit, en aangezien er geen afstand is, is er geen tijd, is er geen materie, is er 

geen energie. Het betekent dat elke plaats in het melkwegstelsel zich bevindt waar jij je bevindt, waar je 

bewustzijn-geest zich bevindt. Alle planeten en alle plaatsen daarin zijn vervat in de zeer precieze en 

ultieme betekenis van het woord HIER!!! 

 

En wat de ene plaats scheidt van de andere, welke plaats dat ook moge zijn, hoever je ook wilt denken dat 

het is... is slechts vervat in een idee in je geest. Je gedachten maken je werkelijkheid, de uiterlijke en 

innerlijke werkelijkheid op een zeer letterlijke manier. 

 

En dit vertaalt zich ook in het concept dat stelt dat elke 'ziel' of persoon-egozelf altijd in een exact en 

precies rijk van bestaan zal zijn (zoals het wordt waargenomen door het) in perfecte overeenstemming met 

zijn ideeën en gedachten, omdat ideeën en gedachten frequentie zijn en zijn frequentie van bestaan 

vormen. 

 

Dus spiritueel gesproken, wanneer een 'ziel' of persoon-egozelf voorbij zijn omgeving evolueert zoals 

waargenomen als materiële wereld voor hem, zal zijn container of lichaam dat ontworpen is om zijn 

bewustzijn in één rijk vast te houden, laten we zeggen de Sociale Matrix van de Aarde, frequentie 

onverenigbaar beginnen te worden met de geest - 'ziel' of persoon-egozelf dat het 'bewoont'. Dit creëert een 

frequentie mismatch of disharmonie die ook bekend staat als het Frequentie Dissonantie Syndroom. Dit 

verklaart veel van de problemen waar sterrenzaden op Aarde mee te maken hebben. 

 

Gosia: Is dat waar het remote viewing op gebaseerd is? Op het concept dat alles HIER is en dat alles overal 

in gelijke mate toegankelijk is? 

 

Yazhi: Ja, dat ook. Alles is gebaseerd op het verplaatsen van je denkfrequentie, het niet accepteren van het 

idee van afstand en van barrières als echt. 
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