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Yazhi: Poenostavljeno povedano, načelo ne-lokalnosti razume skoraj vsaka medzvezdna vrsta
ali kultura. Vendar se večinoma uporablja za zvezdno navigacijo. Praktična uporaba zvezdne
navigacije dokazuje vsem, ki jo uporabljajo, da gre za empirično opazljivo dejstvo in ne za
neuporaben matematični ali teoretični model kot v fiziki.
Praktična uporaba načela ne-lokalnosti se večinoma uporablja za navigacijo zvezdnih ladij po
galaksiji in po možnosti tudi drugje. Prinaša pa vrsto globokih filozofskih implikacij, ki širijo naše
pojme in razumevanje obstoja in zavesti kot celote, ter širijo duhovnost.
Čas je iluzija, ki temelji le na zaznavanju in zavesti posameznika. Čas je neločljivo povezan z
zavedanjem zavesti, eno ne more obstajati brez drugega in je v stanju relativnosti glede na
subjekt, ki ga opazuje. Čas ni nekaj neodvisnega od zavestnega opazovalca, temveč je zavestni
opazovalec sam.
Načelo v bistvu pravi, da tako kot je čas iluzija, je tudi lokalnost iluzija. To pomeni, da so ideje
tukaj in tam le ideja, ki temelji na zaznavanju zavestnega opazovalca. Trditev, da je razdalja le
popoln miselni konstrukt, ki temelji na relativni točki opazovanja, ki sama po sebi temelji na
idejah, ki jih ima opazovalec v zavesti.
Načelo ne-lokalnosti v bistvu pravi, da ni ne časa ne prostora, temveč le ideje. Biti, da je vse, kar
je, je bilo in bo, le produkt manifestacije opazovalčevega uma in zavedne zavesti na individualni
in kolektivni način.
Ni časa, ni prostora, ni razdalje.
Z izrazom človeške fizike bi bilo to primerljivo s singularnostjo. To je točka, ki je neskončno
majhna in ki vsebuje neskončno maso. (Čeprav bi navedba majhnosti pomenila glede na kaj?)
Zato tudi singularnost ne bi mogla pojasniti načela brez krajevnosti.
Gre za vse v neobstoječi točki, vsebovano v eteričnem polju zunaj materialnega sveta na vse
načine in načine, variante in interpretacije. Vir... Eter.
Če se vrnemo k empirično opazljivim delom načela ne-lokalnosti, zvezdna ladja ne bo
uporabljala pogona za premagovanje dolgih medzvezdnih razdalj, za katere bi tudi s hitrostjo

potrebovala več tisoč let. Kar naredi je, da spremeni frekvenčno modulacijo vseh molekul ladje
in vsega, kar je v njej, od kraja odhoda do kraja prihoda, kot je podrobno razloženo v videu o
Zvezdni navigaciji.
Zvezdna ladja torej ne uporablja pogona in se ne premika. Preskakuje z ene frekvence obstoja
na drugo.
Toda kaj točno je ta frekvenčna modulacija, o kateri govorim?
V mislih imam natančna nihanja in energijske odnose med molekularno strukturo zvezdne ladje
in vsebino ter okoljem, ki jo obdaja.
To pomeni, da so harmonike frekvence, ki tvorijo oprijemljivo trdo snov, v popolnem skladu s
prihodom omenjene zvezdne ladje, da jo sprejmejo v svoje matematično-energetsko polje
resničnosti in za seboj pustijo matematično-energetsko matrico njenega odhoda, ker z njo ni
več združljiva.
Tako lahko opazovalec empirično opazi, da potovanje s hitrostjo ni le nepotrebno, temveč je na
dolgih razdaljah preprosto neučinkovito. Opazovalec opazi, da razdalje ne obstajajo, da sta
prostor in čas iluzija uma ter, da vesolje in vse, kar obstaja v tako imenovanem materialnem
svetu, temelji na iluziji, na idejah zavesti.
Opazovanje tega skakanja zvezdne ladje v nasprotju z zvezdno ladjo, ki potuje s pogonom,
odpira filozofske ideje, koncepte in vprašanja. Opazimo, da vse, kar obstaja, dejansko temelji na
zaznavanju opazovalca. Misel se usmeri v spoznanje, da materialni svet ne obstaja.
Neobstoj materialnega sveta pomeni, da je vse, kar obstaja, v ideji, v zavesti, ali pa je v njej
vsebovano.
Končno to pomeni, da vesolje v vsem svojem obsegu ni sestavljeno iz snovi in energije.
Sestavljeno je iz idej, zaznav, zavesti. Sestavljeno je iz uma!
Gosia: Hvala! Nekaj vprašanj: Ali so izven zemeljske rase najprej iznašle ta način potovanja in se
je nato izrazil v duhovnih implikacijah ali je bilo obratno? Najprej je nekdo dobil razsvetljenje,
da razdalje ne obstajajo in na podlagi tega razvil tehnologijo?
Yazhi: To bi bilo vprašanje, podobno staremu ... kaj je bilo prej, kokoš ali jajce? (Mimogrede, z
vidika genetika je bilo prvo jajce).
Po mojem osebnem mnenju je morala biti najprej ideja, duhovni koncept, nato pa matematični
model, ki je napovedal praktično uporabo frekvenčne modulacije za izkoriščanje načela nelokalnosti za večjo učinkovitost vesoljskih potovanj.

Ugotavljamo, da za večino zvezdnih ras in kultur znanost in matematika nista ločeni od
duhovnosti in zavesti. V bistvu so se torej morale združiti naenkrat, ob istem času, vendar je
morala biti ideja ali filozofski koncept vseeno prva, saj je bilo vse, kar je bilo, je in bo, nekoč
najprej ideja!
Gosia: Ok. Ali to načelo ne-lokalnosti uporabljate vi in druge rase tudi drugje kot le pri
potovanju z zvezdnimi ladjami? Kje drugje bi ga lahko uporabili tehnološko - v vsakdanjem
življenju?
Yazhi: Samo kot praktična uporaba, kot se uporablja v tehnologiji portalov, ki ni nič drugega kot
ista tehnologija vesoljskih ladij, le da je obrnjena. Stroj, ki modulira portalni stroj, ne potuje,
potuje le tisto, kar gre v njegov energijski vrtinec, v nasprotju z zvezdno ladjo, ki prav tako
potuje znotraj energijskega vrtinca, ki ga ustvarja.
Razen tega je edina uporaba filozofska. Te pa so zelo pomembne in transcendentalne, saj
omogočajo ljudem, bitjem, da spoznajo, da so Vir in zavest, da spoznajo, da so ustvarjalci vsega
v svoji zaznani resničnosti. Osvobodijo svoje misli od slabšalnih idej o nesrečnosti in žrtvovanju.
In to je preprosto neprecenljivo!
Tu lahko vidite, da je koncept ne-lokalnosti zelo pomemben.
Gosia: Kateri koncept se vam zdi pomembnejši, ne-lokalnost ali odsotnost časa? Mislim, da tega
ni mogoče izbrati.
Yazhi: Ne more biti. To sta enaki stvari. Na primer, o razdalji ne moreš soditi brez merilnega
sredstva, potem pa za merjenje potrebuješ hitrost glede na nekaj drugega. V primeru
medzvezdnega potovanja so to svetlobna leta, kot jih vidimo na Zemlji. Vendar svetlobna
hitrost ni konstanta. Torej ni načina za merjenje razdalje. Postane relativna glede na idejo.
Hitrost svetlobe ni konstanta, ker čas ni konstanta. Hitrost svetlobe ni konstanta, ker se
svetloba upogiba in "utruja", ko potuje na dolgih razdaljah, saj prostor ni vakuum, ampak eter,
tekočina, zato na dolgih razdaljah ustvarja upor pri gibanju fotonskih valov, ki sestavljajo
svetlobo, saj je svetloba hkrati delec in val energije. Zato je merjenje razdalj s pomočjo svetlobe
netočno.
Toda potem nimamo s čim meriti velikih razdalj! Tudi radio, na primer, je popačen, energijsko
gledano pa je prav tako svetloba. Le v drugi valovni dolžini.
Če torej nimate ničesar, s čimer bi lahko izmerili razdaljo, ta postane ideja, ki se hrani v
konceptu, ki se hrani v navezanosti v umu. Ni razdalje, ni časa, ni snovi, ni energije. Vse je um!

Gosia: Zelo kul. Kaj pa je to z 440 svetlobnimi leti? Zakaj 440? Pleiades je oddaljeno 440
svetlobnih let.
Yazhi: Za vas in občinstvo, da boste razumeli, od kod prihajamo. To so človeške merilne
metode. Medzvezdne vrste in kulture uporabljajo frekvenčne zemljevide in ne zemljevide
razdalj ali pa jih uporabljajo le za kratke lokacije, kot je sončni sistem ali največ zvezdna kopica.
Toda potem glede teh težkih in transcendentalnih filozofskih konceptov pridemo do opazovanja
načela ne-lokalnosti in ker ni razdalje, ni časa, ni materije, ni energije. To pomeni, da je vsaka
lokacija v galaksiji vsebovana tam, kjer ste vi, kjer prebiva vaša zavest-um. Vsi planeti in vsa
mesta na njih so vsebovani v zelo natančnem in končnem pomenu besede TUKAJ!
In to, kar ločuje en kraj od drugega, ne glede na to, kakšen kraj to je, ne glede na to, kako daleč
si želite, da je ... je vsebovano le v ideji v vašem umu. Vaše misli sestavljajo vašo resničnost,
zunanjo in notranjo resničnost na zelo dobeseden način.
To se kaže tudi v konceptu, ki pravi, da bo vsaka "duša" ali oseba-ego-jaz vedno na točno
določenem področju obstoja (kot ga zaznava) v popolnem skladu s svojimi idejami in mislimi, saj
so ideje in misli frekvenca in sestavljajo frekvenco njenega obstoja.
Ko se torej duša ali osebnostni ego-jaz razvije preko svojega okolja, ki ga dojema kot materialni
svet, bo njegova posoda ali telo, ki je zasnovano tako, da zadržuje njegovo zavest na enem
področju, na primer v zemeljski socialni matrici, začelo postajati frekvenčno nezdružljivo z
umom - "dušo" ali osebnostnim ego-jazom, ki ga "naseljuje". Tako nastane frekvenčno
neskladje ali disharmonija, znana tudi kot sindrom frekvenčne disonance. To pojasnjuje večino
težav, s katerimi se na Zemlji soočajo zvezdna semena.
Gosia: Na tem temelji gledanje na daljavo? Na konceptu, da je vse TUKAJ in da je do vsega
mogoče enako dostopati od koder koli?
Yazhi: Da, tudi na tem. Vse to temelji na premikanju frekvence uma in na tem, da ne sprejmete
ideje o oddaljenosti in ovirah kot resnične.
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