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Onderzoekingen in het Non-lokale 1) 

Een Interview met Stephan A. Schwartz 
 
 
 
U bent geboren in Virginia, u woont in Washington, u hebt gewoond in Los Angeles, merkt u 
regionale verschillen die invloed hebben op hoe mensen bewustzijn zien? 
 
Ik ben geboren in Ohio, en mijn familie woonde een deel van het jaar in Cincinnati, en een deel van het 
jaar in Gloucester, Virginia, en toen ik 16 was verhuisden ze voor het hele jaar naar Virginia. 
 
Als u bedoelt dat verschillende regio’s verschillende culturen hebben, dan zou ik zeggen, ja. Paradoxaal 
genoeg, wetenschappelijk gezien staat een gemeenschap minder open voor non-lokaal bewustzijn, 
naarmate men religieuzer is. Dat is een paradox, aangezien alle religies in hun diepste kern gaan over 
non-lokaal bewustzijn, wat zij geest noemen, en als je het hierover in wetenschappelijke termen hebt 
bestaat die geest niet als een geloofsregel, maar als een wetenschappelijke realiteit, zo betwisten ze. 
Dat gaat allemaal terug tot het Concilie van Trente, toen de Roomse kerk alles wat te maken heeft met 
bewustzijn, lees de geest, binnen hun domein trok, en ruimte-tijd overliet aan de wetenschap met de 
waarschuwing dat als de wetenschap zich met het bewustzijn ging bezighouden en de kerk 
wetenschappers te pakken zou krijgen die die grens zouden overschrijden, ze die zou vermoorden. 
Daaruit kwam het taboe van het materialisme voort en het afschilderen van non-lokaal bewustzijn als 
angstaanjagend en demonisch. 
 
Wat was de houding van uw familie ten opzichte van religie en spiritualiteit bij uw opgroeien? 
 
Ik stond er níet voor open tot in mijn dertiger jaren, maar een van de grootste geschenken die mijn 
familie mij meegaf, waar ik ze heel dankbaar voor ben, is dat ze zich helemaal niet druk maakten over 
godsdienst. Ze waren geen atheïsten, maar ze waren ook níet geïnteresseerd in de dogma’s en 
formaliteiten van institutionele godsdienst. Ze maakten zich heel pragmatisch níet druk over bewustzijn. 
Mijn familie was helemaal medisch georiënteerd; mijn moeder was verpleegster, mijn vader arts, en mijn 
ooms en tantes waren artsen, verpleegsters en ziekenhuis bestuurders. Mijn ouders begrepen wel dat 
bewustzijn een grote rol speelde bij het eindresultaat van ziekten en operaties, maar die interesse had 
niets van doen met religie. We gingen nooit naar de kerk en hadden het er nooit over. Ze vonden het 
gewoon niet belangrijk of interessant. Op die manier werd ik niet opgezadeld met de beperkingen in mijn 
denken die religieuze dogma’s je opleggen; ik hoefde niet eerst uit zo’n kuil te klimmen. 
 
U zei dat ze rekening hielden met het bewustzijn; bedoelt u dan dat ze zoals bij het placebo-
effect rekening hielden met de invloed van het denken op het lichaam? 
 
Ja, voor een deel. Ze waren zich er bewust van dat het bewustzijn van de patienten, zélfs het bewustzijn 
van behandelende artsen en verpleegsters, effect hadden op de uitkomst van een ziekte of een operatie. 
Ze zagen dat gebeuren. Om een voorbeeld te geven, begon mijn vader na een tiental jaren operatie 
resultaten te hebben beoordeeld in de veertiger jaren – ook al is dat nu heel gewoon - en voor die tijd 
ongebruikelijke praktijk. Hij zag zijn patiënten altijd de nacht voor de operatie om ze precies uit te leggen 
wat er met hen zou gaan gebeuren en om hen verzekeren dat hij dat al eerder had gedaan en dat ze er 
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vertrouwen in konden hebben dat hij hen er doorheen zou helpen. Dat maakte een enorm verschil voor 
de mensen. In die tijd werd dat als bizar beschouwd voor een anesthesist als die al zijn patienten bij 
langs zou gaan, maar mijn vader voelde heel sterk dat het belangrijk was als zijn patiënten hem zouden 
zie als persoon. Zijn vertrouwen zou hun vertrouwen helpen, hun gevoel en zijn menselijkheid zouden 
hun gevoel van zorg helpen. Tegenwoordig is dat doodgewoon, maar toen werd dat als erg raar 
beschouwd. 
 
Een van de dingen die u van uw familie erfde is dus het vermogen om de moed op te brengen 
om – in de ogen van anderen – erg vreemd onderzoek te doen? 
 
Ja, en ook mijn familie had veel bewondering voor een wetenschappelijke benadering. Dus wat ik als 
kind leerde was veel bewondering voor de grondigheid van een wetenschappelijke benadering en 
eerbied voor het idee van bewustzijn als een prominente factor, maar zonder een bepaalde ideologie of 
theologie. 
 
Naar wat voor school ging u? 
 
Een privé jongensschool en dan de University van Virginia. Ik deed het Echols Schoolprogramma, een 
honors curriculum gemodelleerd naar de Oxford Cambridge onderwijs vorm. Twee onderwijzers op 12 
jongens. We lazen vooral de klassieken en studeerden filosofie. Ik wilde schrijver worden en dat kwam 
dus goed uit voor mij. 
 
Ik ging werken voor National Geographic. Ik schreef en publiceerde al, ik verkocht mijn eerste 
tijdschriftartikel toen ik 15 was, dus die baan paste goed. Toen moest ik in dienst en werd ik bij de 
medische troepen in dienst opgeroepen. Ik had ooit overwogen arts te worden en dat leek dus goed te 
passen, en ik hoefde op niemand te schieten. Het stond mij aan wat ik deed, maar na verloop van tijd 
besloot ik dat dat niet het leven was dat ik voor mij zag. Toen ik uit dienst kwam was mijn vader 
terminaal ziek, dus in plaats van terug te gaan naar Washington ging ik mijn moeder helpen op onze 
familieboerderij in het landelijke Tidewater Virginia. Jaren eerder had ik mijn vader geholpen bij het 
opzetten van een geregistreerde Angus veefokkerij waar mijn moeder erg weinig van wist, wat met het 
verwerken van haar verdriet te veel was, zodat ik bij haar bleef en een baan kreeg bij de Daily Press in 
de ochtend en The Times Herald ‘s avonds als onderzoeks reporter en schrijver over bepaalde 
onderwerpen. Dat deed ik ongeveer anderhalf jaar terwijl ik ook onze vee business afbouwde. Via een 
toevallige connectie werd ik gevraagd co-writer te worden voor een film voor Colonial Williamsburg, wat 
een succes werd. Dat veranderde mijn leven. Een producer bij Screen Gems las ons script en ik werd 
uitgenodigd om in New York als screenwriter te komen werken. 
 
Rond die tijd was ik het spoor helemaal bijster; dat was de enige keer in mijn leven dat ik ooit echt in een 
depressie was geraakt. Ik wist niet meer wat te doen. Ik was naar New York gegaan, ik was screenwriter, 
ik had alles gedaan wat je geacht wordt te doen, ik had een prachtige vriendin en ik had al die beroemde 
mensen leren kennen. En toch wist ik dat ik iets verkeerd deed; ik kon alleen niet uitvinden wat dat was. 
Ik was al een paar weken op de boerderij toen ik op een middag op de veranda van ons huis zat met 
uitzicht over de baai. Toen ik opkeek zag ik ineens onder mij een stel lopen in de crêpe myrtle laan (soort 
klimop) lopen. Het huis 400 jaar oud en iedereen die er eigenaar van was geweest had er met het 
omliggende land van gehouden; het had ongeveer 17 acres tuin. Mijn moeder was een gepassioneerd 
tuinierster en had die traditie voortgezet; het was werkelijk prachtig, maar nogal afgelegen. De boerderij 
lag aan het eind van een in die tijd slechts gedeeltelijk bestrate 7-mijls weg en onze oprit voor de 
schoolbus was bijna een mijl lang, dus geen plek waar je toevallig terecht kwam. Je zou daar dus zeker 
geen wandelende vreemden van middelbare leeftijd in de tuin verwachten, en vooral geen vreemden, die 
gekleed waren alsof ze op Fifth Avenue in Manhattan liepen. De man droeg een double-breasted grijs 
pak en de vrouw droeg een erg mooie linnen jurk. 
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Toen ze mij in de gaten kregen kwamen ze op mij af, liepen de trap naar de veranda op en ik opende de 
hordeur. De vrouw kwam naar binnen, maar in plaats van zichzelf voor te stellen, zei ze, "Gelooft u in 
reïncarnatie?” Dat overviel me zo, dat ik alleen maar antwoordde, “Daar heb ik nog nooit over 
nagedacht. Ik weet daar eígenlijk níet zoveel van, maar ik denk waarschijnlijk van wel. Het lijkt me nogal 
vanzelfsprekend." En toen zei ze, "Hebt u weleens van Edgar Cayce gehoord?" En terwijl ik rondkeek 
naar waar de auto’s worden geparkeerd, antwoordde ik, “Nee.” Daar stond geen auto. Ik vroeg, "Hoe 
bent u daar gekomen? Waarom bent u hier?" En ze antwoordde, "Ik had een droom die me zei hierheen 
te komen en u uit te nodigen voor een bezoek aan de Edgar Cayce Foundation. ‘Weet u wie Edgar 
Cayce is?’ Toen ik zei dat níet te weten, vroeg ze of ik wist wat helderziendheid was? Toen ik ‘Nee’ zei 
vertelde ze dat Cayce een paranormaal iemand was, die in een trance kon gaan en dan informatie over 
alles kon krijgen. Ik had nog nooit over zoiets gehoord. Het hele gesprek kwam mij volledig bizar over; ik 
wist nog steeds niet wie ze waren. Ik stelde me voor en zij stelden zich voor als Ed en Paula Fitzgerald. 
Ik stelde hen voor te gaan zitten en vroeg of ze iets wilden drinken. Toen we zaten vroeg ik haar nog 
eens hoe ze hier terecht gekomen waren. 
 
‘In die droom,’ antwoordde ze heel serieus, ‘kon ik zien via welke afslagen hier te komen en schreef ik 
dat op toen ik wakker werd en zo zijn we gereden. Ik ben hier gekomen om u te vragen of u Thomas 
Jefferson zou willen ontmoeten?’ Ik was naar de University of Virginia geweest, die opgericht was door 
Mr. Jefferson, zoals hij genoemd werd. Ik had geen idee hoe ze dat kon weten. Er waren in die tijd nog 
geen computers en geen internet en die vraag sloeg me met stomheid. Alles wat ik wist uit te brengen 
was, ‘Is hij dan terug?’ Ze zei ‘Ja’ en legde uit, dat Cayce had gezegd dat reïncarnatie werkelijk bestond 
en een reading over een jongen had gegeven en gezegd dat hij Thomas Jefferson geweest was. Ze ging 
verder en vertelde me wat meer over de geschiedenis van Cayce. Die ervaring was onwerkelijk en stond 
zo ver van mij af. Maar iets van haar echtgenote kwam me bekend voor. Ik vroeg hem of hij Ed 
Fitzgerald was, die de productie ontwerper was geweest van Magnificent Seven, een heel populaire dure 
film met Yul Brenner. Hij zei ja en dat deed een belletje rinkelen. Ik herinnerde me hoe iemand me ooit 
op hem geattendeerd had tijdens een filmfestival toen ik in New York was. Die herinnering gaf hen een 
soort van waarheidsgetrouwheid. Ik dacht dat niet no onzinnig kon zijn als het klonk. 
 
En terwijl ze me dat zat te vertellen, kwam er een wagen de laan oprijden met een jong stel. De 
Fitzgeralds stonden op. Ze vroeg mij om mijn telefoonnummer, dat ik haar gaf. Daar bedankte ze me 
voor, nam afscheid, ging naar buiten naar de wagen, stapte in en reed weg. Ik staarde naar die uit mijn 
leven de oprit afrijdende wagen en dacht, “Wat is er net allemaal gebeurd?” Wat ik me op dat oogenblik 
níet realiseerde was dat mijn leven toen 1800 omgedraaid was en dat ik een nieuwe koers was 
ingeslagen. 
 
Ongeveer een week later werd ik gebeld en zei een mannenstem ‘Met Thomas Jefferson Davis, en ik 
zou u willen uitnodigen voor een weekend in Virginia Beach.’ Ik had het wel gehad met die depressie en 
stond open voor wat dan ook, dus ik antwoordde, ‘Ja’, en hij gaf me een adres, waar ik werd ontvangen 
door een vrouw van ongeveer mijn leeftijd die met mij naar het A.R.E.-hoofdkwartier ging, wat ooit het 
Cayce ziekenhuis was geweest. Toen we de bibliotheek inkwamen zag ik schappen langs een van de 
muren die volstonden met groene 3-rings losbladige notitieboeken. Ik vroeg wat dat waren en ze vertelde 
me dat dit de transcripties waren van wat Cayce ‘readings’ noemde, die ik – tegenwoordig - remote 
viewing zou nomen, ofwel non-lokale waarnemings sessies. Terwijl we langs de wand liepen pakte ik 
willekeurig zo’n notitieboek van de legplank. 
 
Dat was een in 1936 gegeven reading voor een vrouw, van wie haar naam verwijderd was en vervangen 
door een nummer om haar anonimiteit te waarborgen. Cayce vertelde haar dat zij in een vroegeren 
incarnatie lid was geweest van de Esseense gemeenschap. Door zijn beschrijving herkende ik de lokatie 
als Khirbet Qumran, en hij vertelde dat zij lerares van astrologie was geweest. Je kent dat wel als je zegt 
dat je haren recht overeind beginnen te staan? Het was zo bizar. Het laatste wat ik had gedaan voor de 
National Geographic was onderzoek voor een artikel over de Dode Zee Rollen. Ik wist dat in 1936 nog 
niemand van het bestaan ervan wist en dat Khirbet Qumran een Esseense gemeenschap was. 
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Negentien zes en dertig was 11 jaren vòòrdat de rollen in 1947 werden ontdekt. Een jonge Bedoeïense 
schaapherder die zijn kudde aan hoeden was kwam langs een grot waar hij een stuk steen in gooide. 
Toen hij daarna een geluid van scherven hoorde ging hij die grot in om te zien wat er aan de hand was 
en vond de urnen met de rollen erin. Bij het lezen van de gemimeografeerde pagina’s uit het notitieboek 
in de ARE-bibliotheek, herkende ik dat alles wat Cayce had gezegd correct was, maar nog niet bekend in 
de tijd dat hij dat vertelde. Mijn vraag was: Hoe kon Cayce überhaupt 11 jaar vooraf van dingen hebben 
geweten voordat die rollen 11 jaar later werden gevonden, de plek werd opgegraven, voordat de 
archeologie had ontdekt dat er een Esseense gemeenschap in Khirbet Qumran was geweest. En op dat 
oogenblik werd ik wakker en veranderde de koers van mijn leven. Ik was toen 24 jaar oud. 
 
Ik belde terug naar de boerderij en vertelde hen “Dit gaat langer duren dan een weekend". Dat werd in 
werkelijkheid bijna vijf jaren. Ik verhuisde naar wat vroeger een ziekenhuis was geweest; de ARE 
verhuurde toentertijd een paar kamers. Ik leerde Hugh Lynn Cayce kennen, de oudere zoon en Gladys 
Davis Turner, Cayce’s levenslange secretaresse en archivaris, en besloot dat ik alle readings ging lezen, 
dat waren er ongeveer 14.000, en ook de uitgebreide documentatie die Gladys nauwkeurig had 
verzameld. Ik besloot dat ik bij de eerste die zij hadden opgenomen zou beginnen en ze allemaal in 
chronologische volgorde wilde lezen, wat ik ook deed. Doordat ik het op die manier deed, zag ik 
patronen die zich in de loop van de decennia ontwikkelden. 
 
Maakte u toen aantekeningen of bracht u ze op orde? 
 
Ze waren al georganiseerd; Gladys had archief deskundigen geraadpleegd over hoe ze dat het beste 
kon doen en ze was een zeer kundig archivaris. Als gevolg daarvan is het Cayce archief het grootste 
geheel aan informatie over non-lokale waarneming, of remote viewing zo u wilt, dat er bestaat en ze zijn 
nauwgezet gedocumenteerd. Het lezen ervan heeft me veranderd, omdat het me een heel andere kijk 
gaf op wat de rol van wat bewustzijn in werkelijkheid was, en uiteindelijk gaf dat me een aantal inzichten 
die ik gebruikte voor het ontwerpen van de protocollen voor mijn eigen experimentele werk. En het zien 
van hoe Gladys het ARE-archief had opgezet leerde mij het belang van zeer nauwgezet archiefwerk. 
Haar zorgvuldige documentatie over de tijdlijn, zodat er een onbetwistbare chronologie vaststond, deed 
me inzien dat dat een zaak van goot belang was. Dat alles kwam me zeer goed van pas toen ik met mijn 
eigen research begon. Ik begon ook andere mensen te lezen zoals Helena Blavatsky, George Gurdjieff, 
en Rudolf Steiner. De ARE had een erg grote bibliotheek en er waren ook enkele universiteiten in de 
buurt, waar ik gebruik kon maken van de bibliotheken. Nadat ik daar zo’n twee tot drie jaar mee bezig 
was, besloot ik dat ik ook de formele literatuur over bewustzijn moest bestuderen en begon dus alle 
paranormale tijdschriften vanaf het begin van de 20ste eeuw tot die tijd in 1966 te bestuderen. 
 
Las Cayce de Akasha Kronieken, een universele harde schijf met de ervaringen van de 
mensen? 
 
Akashic records, Temple of Records en dat soort termen zijn voor sommige mensen een cultureel 
begrijpelijke manier om te omschrijven wat we tegenwoordig in de wetenschap non-lokaal bewustzijn 
zouden noemen. Cayce was in staat om zich non-lokaal bewust te worden van wat succesvolle remote 
viewers moeten doen. Hij was ongewoon begaafd, maar er was niemand zoals hij, die een zo individueel 
eigenaardige manier ontwikkelde om toegang te krijgen tot het non-lokale. 
 
Wat deed hij? 
 
Ik denk dat hij in trance ging, als een vorm om afstand te nemen, net zoals het geval was bij het Orakel 
van Delphi of het Sprekende Afgodsbeeld van Ix Chel. Ik denk dat Edgar Cayce een ongewoon grondig 
gedocumenteerde en begaafde remote viewer is. Iemand die in de periode van na de Burgeroorlog 
geboren is uit een Wit-racistische vader in een grotendeels fundamentalistische Christelijke 
gemeenschap in een door de Burgeroorlog ontwortelde staat. Hij had een opleiding tot de 8ste klas. Een 
van de dingen die de mensen moeilijk vinden aan de Cayce readings is dat ze allemaal geformuleerd zijn 
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in dat soort quasi-King James Engels. Ik denk dat hij zo sprak, omdat de Bijbel het enige boek was dat 
hij telkens opnieuw las. Voor hem was dat de geestelijke taal. Dus als hij in zijn staat van non-lokaal 
bewustzijn sprak, sprak hij zoals de King James' versie van de Bijbel. Ik ontdekte toen ik daar in Virginia 
Beach was, dat hij in de laatste 14 jaren van zijn leven de readings kon geven zonder in trance te gaan, 
maar dat hij dat op die manier gewoon zo voortzette, omdat dat is wat de mensen verwachtten. Hij ging 
denk ik in zo’n veranderde slaap-achtige bewustzijnstoestand, omdat hij dingen vertelde die in zijn 
gemeenschap als ketters of op zijn minst als satanisch opgevat zouden worden. Hij ging in slaap; het 
was dan níet de persoonlijkheid van Edgar Cayce die sprak; het was zijn “hogere zelf”. Het was een 
ander aspect van zijn afstand nemen. 
 
En hij gaf het non-lokale informationele domein weer waarheen hij een visuele cultureel passende 
referentie gaf: een tempel met kronieken. 
 
Waar begint het idee van een collectief onderbewustzijn? 
 
In moderne termen, begint het idee van het collectieve onderbewustzijn bij Adolf Bastian in the 19de 
eeuw en zijn boek, The Psychic Unity of Mankind (De Psychische Eenheid van de Mensheid) waarin hij 
beschreef wat hij de elementaire gedachten van de mensheid noemde. Dat had een enorm effect op de 
Duitse fysici die de vaders waren van de moderne fysica: Max Planck, Albert Einstein, Wolfgang Pauli, 
Edwin Schrödinger, en Werner Heisenberg. Carl Jung werd ook sterk beïnvloed door Bastian, die hem 
op het idee bracht van het collectieve onderbewustzijn. Ook daar kreeg Joseph Campbell het idee over 
de mono mythe. Die gedachte komt erop neer dat er informationele architecturen bestaan in het non-
lokale domein die gecreëerd worden door vele acties van intentioneel gericht besef. Die acties van besef 
creëren non-lokale memes die cultuur vormgeven. Waar we dus mee van doen hebben is een informatie 
verschijnsel. Voor mij is de grote vraag wat informatie is? Ik ken het antwoord daarop níet en bij mijn 
weten kent ook niemand anders het antwoord daarop. 
 
Sommige mensen hebben het over een informatieveld. 
 
Ja, maar een veld vereist ruimtelijkheid. Buiten ruimtetijd bestaat geen ruimtelijkheid. De meest 
interessante gedeelten van de natuurkunde die ik volg is de informatietheorie, omdat die worstelen met 
proberen uit te vinden wat informatie is. We hebben het in ieder geval over informatie die is 
gemanipuleerd door intentie-gericht besef. Max Planck, de vader van de kwantum-mechanica, heeft 
gelijk als hij zegt dat bewustzijn causaal en fundamenteel is. Je kunt niet achter bewustzijn komen. 
Ruimte-tijd komt vanuit bewustzijn, niet bewustzijn vanuit ruimte-tijd. Dat is dus je tweede definitie. 
Bewustzijn is causaal, fysische werkelijkheid is een manifestatie. De derde is: het hele bewustzijn maakt 
deel uit van het netwerk van leven en er is een link, mogelijk het quantum, tussen het individuele en het 
collectieve. Wij maken deel uit van een informatienetwerk, een soort non-lokaal internet. We leven in een 
informationele matrix die is gemanipuleerd door bewustzijn. De research daarover is overweldigend; er 
zijn op zijn minst 10 of 12 protocollen die ieder op grotere kans verhoudingen neerkomen dan één op 
een miljard dat ze zich willekeurig voordoen. Mensen staan daar niet bij stil omdat het níet past in hun 
opvattingen. 
 
Wat is een voorbeeld van één van zulke protocollen? 
 
Remote viewing, Ganzfeld, therapeutische intentie, genezen, voorgevoel. 
 
Voorgevoel, kunt u uitleggen hoe dat werkt? 
 
Hier een voorbeeld. Onderzoeken tonen aan, dat als je naar een leeg beeldscherm kijkt, er net een 
paar seconden daarvoor een beeld op het scherm verschijnt, dat je iris laat opzwellen. 
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Voor mij is het verbazingwekkend dat remote viewers net zo accuraat waren over een doel dat 
pas was geselecteerd nadat ze het hadden gedefinieerd. 
 
Ja, we ontdekten dat, als non-lokaal verschijnsel, tijd iets heel anders betekende. Het was an information 
datapoint (in de zin van deel van een set aan data), niet als een begrenzing (in de zin van “tot dat punt”). 
Om het zo duidelijk en eenvoudig te omschrijven als ik kan: remote viewing naar het verleden is kijken 
naar een ingestorte informatie architectuur die ontstaat uit intentioneel gericht besef en de ruimte-tijd 
acties die uit die intentie zijn voortgevloeid. Kijken naar het heden is kijken naar de bestaande informatie 
architectuur van dit moment. Kijken naar de toekomst is kijken naar de meest waarschijnlijke informatie 
architectuur die nog gevormd moet worden door intentioneel-gericht bewustzijn op het moment dat de 
non-lokale informatie verzameld wordt door non-lokale waarneming. 
 
Als iemand de toekomst beschrijft gaat het om spreken over een waarschijnlijkheid. Het typische remote 
viewing in een laboratorium zou dan zijn, “Ik ga u een beeld tonen dat pas wordt geselecteerd nadat u 
mij de informatie hebt gegeven. Het bestaat nog níet als een doel, het wordt door een computer 
geselecteerd uit een grote verzameling van doelen”. U beschrijft een waarschijnlijkheid, maar omdat het 
tijdsbestek een uur is, en het commitment om het aan u te tonen als gecomprimeerd, en de computer al 
qua tijd is geprogrammeerd, maken al die factoren bij elkaar dat het virtueel gaat om 100%. 
 
Kunt u zelf ook op afstand kijken? 
 
Ja, natuurlijk. 
 
Past u het toe in uw leven om naar de uitkomst van dit of dat te kijken? 
 
Ja, soms. Maar ik mediteer vaker over dingen en stel me open voor de opties die beschikbaar 
zijn voor mij. Ik vorm de intentie die ik kan vinden, degene die het meest gepassioneerd en 
levensbevestigend is. 
 
Als je de wereld wilt veranderen, ga dan terug naar de acht wetten, de sleutel voor wat ik de 
dagelijkse keuze noem. Elke dag kan ik uit vele keuzes kiezen; uit de opties die voor mij beschikbaar 
zijn om uit te kiezen pik ik altijd degene die het meest gepassioneerd en levensbevestigend is, en het 
welzijn koestert. Als je 10 mensen vertelt dat je dit doet, en je nodigt ze uit om daarin met je mee te 
doen en dat 10 van hun vrienden ook te vertellen, zouden we de loop van de geschiedenis kunnen 
veranderen. 
 
Zodra je eenmaal begrijpt dat bewustzijn causaal en fundamenteel is realiseer je jezelf dat het 
manifesteren van persoonlijkheden in ruimte-tijd neerkomt op het creëren van een avatar in een 
computer spel, waarin die persoonlijkheid niet de belangrijkste is, maar eerder een manifestatie van de 
hoofdpersoon. 
 
Incarneren we waar we kunnen leren en werken via ons karma? 
 
Precies. Karma, een Sanskriet woord dat ‘actie,’ ‘effect’, ‘lot’ betekent, is een Hindoeïstisch en 
Boeddhistisch woord wat we in bewustzijnsonderzoek zouden beschrijven als non-lokale 
informatiepatronen die zich onbewust voordoen vanuit intentioneel-gerichte handelingen, totdat je je 
ervan bewust wordt en de controle erover overneemt. 
 
Denkt u dat u vorige levens had? Was u een wetenschapper? 
 
Ja, dit soort werk doen. Ik heb specifieke ervaringen gehad over eerdere betrokkenheid bij een zoektocht 
naar bewustzijn, maar zonder veel details; meestal flitsen, kleine scenes zoals herinneringen die af en 
toe opduiken. 
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Als onderdeel van mijn onderzoek over wetenschap, religie, en bewustzijn heb ik een lang bestaande 
interesse in de Katharen, omdat zij een Christelijke groep waren die geloofde in reïncarnatie en gender 
gelijkwaardigheid. Mijn zuster woont in Frankrijk, waar veel van hun geschiedenis te vinden is. Toen ik 
een keer bij haar was nam ze mij, gelet op mijn belangstelling, mee naar een afgelegen Kathaarse kerk. 
Frankrijk houdt zulke kerken in stand, zelfs al hebben ze geen enkele functie meer en zijn het in wezen 
historische plekken. Terwijl ik die lege kerk binnenging en door het schip keek en naar mijn voeten 
beneden mij keek, zag ik dat ik een wapenrusting aan had. Ik was ongeveer 26 jaar oud met lang haar 
en een bloedende wond in mijn hand. Dat duurde slechts een tijdloos moment. Ik begreep dat ik eeuwen 
geleden als een andere man in deze kerk was geweest. Ik heb meer van dat soort ervaringen gehad. 
 
Hoe was dat met vroegere levens met uw echtgenotes of met uw dochters? 
 
Ik had een ervaring met mijn overleden vrouw van 30, Hayden, waarbij wij elkaar zagen als Vikingen. 
Maar nogmaals, dat was alleen maar in een flits. 
 
Een van de grote geschenken in mijn leven is dat ik niet één, maar twee levenspartners had. En nadat 
mijn Hayden overleed, kwam ze ongeveer twee jaren later in een droom bij me en zei “het gaat je beter 
af als iemand met een partner en dus stuur ik iemand naar je toe.” Een week later nodigde een kennis 
me uit om te komen eten en zei, “Kun je je Ronlyn nog herinneren?” Ik antwoordde, “Oh, zeker wel, zij 
was babysitter bij mijn dochter Katherine.” Ze vertelde me “Ze komt terug uit Engeland na bijna 30 jaar 
en ze komt bij ons met dat diner.” We begonnen toen als vrienden met elkaar om te gaan en trouwden 
10 jaar geleden. Ik denk dat Ronlyn en Hayden in de middeleeuwen zusters van elkaar waren. 
 
Dus wat doen remote viewers naar uw idee? 
 
Zij openen de onderliggende informatiestructuur. Sorry, een ruimtelijk woord, maar u begrijpt mijn punt. 
Het is net zoiets als opzoeken met Google. Cayce noemde het readings, want waar ging je in zijn 
denken als een jongen uit het Zuiden in een landelijk stadje in Kentucky heen voor informatie? Dan ging 
je naar de bibliotheek, wat hem een manier gaf om zich een voorstelling te maken van wat er met hem 
gebeurde. Als je naar NDE-onderzoek kijkt zul je zien dat er weinig Christenen zijn met NDE’s waarin ze 
Boeddha tegenkomen. We hebben ervaringen die ons informatie laten zien op cultureel aangepaste 
manieren. Eben Alexander had bijvoorbeeld ervaringen die consistent waren met wie en wat hij was. 
 
Wanneer begon u met uw experimenten? 
 
Daar begon ik mee in 1968. Ik noemde het in die tijd ‘op afstand kijken’. Ik kende niemand anders die dat 
soort onderzoek deed. Ik had geen interesse om non-lokaal bewustzijn te bewijzen, psi (een term die ik 
niet gebruik) bestond. Als ik mijn experimenten goed ontwierp dan kwam dat er gewoon uit. Wat ik wilde 
weten was hoe non-lokaal bewustzijn werkte, wat je ermee kon doen, en wat het ons kon vertellen over 
de wekelijkheid en onze plaats daarin? Bij het lezen van de parapsychologische literatuur realiseerde ik 
me dat men in die tijd eígenlijk niet veel wist over bewustzijn en de protocollen van die tijd lieten dat ook 
zien. De in parapsychologisch onderzoek gebruikte protocollen, zoals het toen genoemd werd, waren 
naar mijn idee niet erg goed ontworpen, omdat een van de belangrijkste gerapporteerde effecten het 
afnemende effect was. Dat wil zeggen, dat hoe langer men een experiment door liet lopen hoe slechter 
de mensen het deden. 
 
Omdat men verveeld raakte zoals met het voorspellen van de Rhine kaarten? 
 
Ja, precies. Hoewel J.B. Rhine een pionier was, begreep hij gelet op zijn experimentele protocollen níet 
echt veel over bewustzijn. De taken die hij aan mensen vroeg uit te voeren waren ongelofelijk saai.  
Gissen naar kaarten of het gooien van dobbelstenen of Zener kaarten is op den duur saai en non-lokaal 
bewustzijn houdt niet van verveling. 
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Ik begon na te denken over wat voor soort experimenten je kon doen die dat afnemend effect niet 
zouden produceren. Ik was begonnen na te denken over de Cayce readings als kijken op afstand, omdat 
veel van de mensen voor wie hij readings gaf allemaal verspreid over het hele land of in een ander land 
woonden. Ik wist dat al zijn zintuigen rapporteerden: Hij wist je te vertellen in termen van reuk, kleuren en 
geluiden. En mijn eigen experimenten hadden me geleerd dat andere mensen dat ook konden, hoewel 
níet tot op hetzelfde niveau van objectief verifieerbaar detail en consistentie. De sleutel lag bij het 
vermogen om aandacht te bereiken en intentioneel-gericht besef vast te houden, en dat voor het 
merendeel met betrekking tot zintuigelijke indrukken en dat, als ik een experiment zou weten te 
ontwerpen, dat niet zou vervelen en dat zintuigelijke impressies opleverde, dat ik dan een werktuig had 
voor het bestuderen van mijn vragen. 
 
Hadden de remote viewers een psychologisch profiel? 
 
In de vroege 1980-er jaren hadden we bij Mobius $500,000 uitgegeven aan het 2 jaren testen van 
mensen begeleid door een paar van de leidende researchers op dit terrein om te zien of er een bepaald 
profiel was dat geschikt was om non-lokale taken uit te voeren. We hebben meer dan 23.000 mensen 
getest. Het belangrijkste inzicht daaruit was dat extraverte en introverte mensen dat vanuit een 
verschillend perspectief benaderen. Maar dat gaat níet over het doorslaggevende belang van het 
vermogen om testen uit te voeren voor non-lokaal bewustzijn. De sleutel om dat te kunnen ligt bij het 
vermogen om intentie-gericht besef te bereiken en vast te houden. Ik keek naar mannen in vergelijking 
met vrouwen, opleidingsniveau, ras. Ik gebruikte de Myers-Briggs en de Torrance Creativity Schaal. Ik 
vond uit dat mensen die hoger scoren op creativiteits-schalen het beter doen dan mensen die scoren op 
hoge rationaliteits-schalen. Maar de belangrijkste factor die er echt bovenuit stak was dat mediterenden 
het er beter vanaf brengen dan niet-mediterenden, omdat zij het vermogen ontwikkelen om intentie-
gericht besef te bereiken en vast te houden. 
 
Is het een aan te leren vermogen? 
 
Gedeeltelijk. Er zijn twee componenten: Allereerst je aangeboren vermogen, net zoals bepaalde mensen 
een bijzondere atletische aanleg hebben, of met muziek. En ten tweede je vermogen om intentioneel-
gericht besef te bereiken en vast te houden. Daarom gaat dat mensen die mediteren beter af. 
 
Het lijkt erop dat mediums meestal vrouwen zijn, maar de beroemde remote viewers bij 
StarGate waren voornamelijk mannen, misschien vanwege de militaire instroom. 
 
Dat is waarschijnlijk een cultureel effect, hoewel ik geen idee heb of dat idee ooit grondig is getest: 
Hebben vrouwen een bijzonder vermogen voor toegang tot niet-lijfelijke persoonlijkheidsaspecten van 
het non-lokale bewustzijn. Wat betreft kijkers waren de SRI remote viewers voornamelijk mannen, omdat 
die vooral uit de militaire dienst afkomstig waren en de onderzoekers allemaal mannen waren. We 
hebben het over de 1970-er jaren. Naar mijn idee is de beste groep ooit onderzochte remote viewers die 
van Mobius. Ik heb met sommigen van hen twee decennia samengewerkt en heb in de loop der jaren 
voortdurend gegevens over hen verzameld. Geslacht was niet bepalend. Hella Hammid, Judith Orloff, 
Noreen Renier, Fran Farley, Rosalyn Buryere, en verscheidene anderen waren vrouwen. Maar laat me 
benadrukken dat Ingo Swann, Alan Vaughan, Michael Crichton, George McMullen, Ben Moses, Jack 
Hauck, en verscheidene anderen mannen waren. Zij varieerden in leeftijd tussen hun twintiger en 
zeventiger jaren. Het vermogen om te focussen is het belangrijkste om welke reden dōjōs uit de 
vechtkunsten, Boeddhistische tempel en Christelijke kloosters allen meditatie benadrukken. Religie gaat 
over non-lokaal bewustzijn en wanneer je de dogma’s weglaat (daar heb ik een serie artikelen over 
geschreven), dan kom je erop uit dat de meeste religieuze rituelen ontworpen zijn om een individu of 
groepen in een gemeenschap toegang te verlenen tot non-lokale bewustzijns ervaringen. Alle religies 
beginnen met non-lokale bewustzijns ervaringen van een enkel individu. 
 
Zoals Jezus of Boeddha of Mohammed? 
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De meeste mensen die betrokken raken bij dit soort onderzoek beginnen met het uitgangspunt of dit wel 
echt is. Maar gedurende de tijd dat ik vijf jaren bezig was met het lezen van alle Cayce readings, Steiner, 
Blavatsky, Gurdjieff, en alle parapsychologische literatuur, kwam er bij mij geen enkele vraag over de 
echtheid ervan bij mij op. Mijn vraag was, hoe het werkte en wat je er aan bruikbaars mee kon doen? Ik 
begon een protocol te ontwikkelen dat uiteindelijk uitkwam op het Mobius Consensus Protocol, dat ik 
gebruikte voor het op afstand bekijken van archeologische sites: Cleopatra’s paleis, Marcus Antonius’ 
paleis, de vuurtoren van Pharos - één van de zeven wereldwonderen in de oude wereld, overblijfselen 
van de Caravel van Christopher Columbus, de Brik Leander, Het Sprekende Afgodsbeeld van Ixchel in 
Cozumel, etc. Dat waren in wezen allemaal projecten om te onderzoeken hoe non-lokaal bewustzijn 
werkte en hoe je er iets met practisch nut mee kon doen? En het Antwoord op die vragen was natuurlijk, 
ja. 
 
Ik voerde parallelle verkenningen uit met het gebruiken van standaard electronisch remote sensing en 
ontdekte dat je diezelfde dingen niet kon vinden met het gebruik van standaard electronische survey 
technieken. Ik had dat met de beste mensen van de wereld laten uitproberen, maar het lukte hen niet 
wat de remote viewers wel konden. Dat leerde me hoe het non-lokale bewustzijn werkt. Eind 60-er Jaren 
kwam ik een interview tegen dat Max Planck in 1931 in England had gegeven aan de krant The 
Observer. Toen ze hem vroegen, “U en Einstein zijn de twee beroemdste wetenschappers in de wereld. 
Wat hebt u geleerd?” En tot hun verbazing zei hij, “Wat ik geleerd heb is dat bewustzijn causaal en 
fundamenteel is. Je kunt níet verder achter bewustzijn komen; bewustzijn is de bron van alles. Ruimte-
tijd komt voort vanuit het bewustzijn, en bewustzijn niet vanuit ruimte-tijd”. In een toespraak die hij in 
1944 voor een groep fysici hield, zei hij, ‘Ik heb mijn hele leven besteed aan het onderzoeken van 
atomen en moleculen en ik kan u hier vertellen dat ze niet bestaan’. 
 
Die bestaan alleen in potentie? 
 
Het zijn manifestaties van het bewustzijn. Dat leidde mij naar Einstein die wat wij werkelijkheid noemen 
beschreef als een optische begoocheling. 
 
De Hindoes noemen het Maya. 
 
Ja, je ontdekt dat dat idee keer op keer weer opduikt in de geschiedenis. De beschrijvende termen 
veranderen; soms wordt het gebaseerd op empirische waarneming of, meer recent op objectief 
verifieerbare meting. Het klinkt allemaal door in zowel Oosterse als Westerse religies alsook bij de 
grondleggers van de moderne fysica, de Duitse school. We hebben hun vergelijkingen geadopteerd, 
maar níet hun conclusies. 
 
Al die mensen hadden geconcludeerd, dat bewustzijn het fundamentele is en dus had ik het gevoel dat ik 
me op veilige grond bevond. Ik begon protocollen te ontwikkelen om dit idee van non-lokale waarneming 
te testen en na te denken over wat het werkelijk betekent als je zegt dat bewustzijn causaal, 
fundamenteel, onderling met elkaar verbonden en onderling van elkaar afhankelijk is. We leven in een 
matrix waarin alles een manifestatie van het bewustzijn is. Het denken tijdens de hele Midden Bronstijd 
waarop de Abrahamitische godsdiensten zijn gebaseerd, dat wij de heerschappij over de aarde hebben, 
dat de mensheid van een andere orde is dan al het andere op aarde, dat wij niet onderling verbonden 
zijn, dat mannen dominant horen te zijn en vrouwen ondergeschikt. Die Abrahamitische opvattingen 
zullen ons níet door de klimaatverandering heen gaan helpen. Bewustzijn is fundamenteel en causaal, 
het is een eenheid, onderling verbonden en onderling van elkaar afhankelijk. 
 
Jesus was een feminist. 
 
Ja. De mannelijke dominantie komt niet van Jezus, dat komt allemaal voort vanuit de cultuur, reflecties 
vanuit de Midden Bronstijd van het Midden-Oosten en heeft niets van doen met de leer van Jezus. 
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Hoe ontstaan religies? 
 
Zoals ik eerder zei beginnen alle religies met een enkel individu met een non-lokale ervaring of 
ervaringen. Jezus wordt gedoopt door Johannes en gaat naar de woestijn om te mediteren en ontwaakt, 
Mohammed gaat naar de heilige grot Hira, waar hij mediteert, de engel Gabriel verschijnt aan hem en hij 
ontwaakt; Boeddha gaat in kluizenaarschap bij een meditatie leraar, wordt onderwezen om te mediteren 
en ontwaakt. Merk op, dat meditatie de constante is in al deze verhalen, wat wil zeggen, dat iedere 
grondlegger de discipline beheerste om intentioneel-gericht besef te bereiken en vast te houden wat hem 
toegang gaf om non-lokaal bewustzijn te openen. 
 
En daarna? 
 
Als die grondlegger charismatisch genoeg is zodat de mensen luisteren naar wat ze zeggen en het 
collectieve bewustzijn van de gemeenschap wordt geraakt door wat ze zeggen schieten hun leringen 
wortel in die cultuur. Als die resonantie niet plaatsvindt zijn het gewoon malloten. Wat we geniaal 
noemen heeft er veel van weg. Het Aha! - moment van inzien is een individuele ervaring. Wat het geniaal 
maakt is sociale acceptatie. Edison was niet de eerste mens, die de lamp uitvond. Hij was in feite de 
37ste die patent aanvroeg voor electrische lampen. Hij was eenvoudigweg degene die het op het 
geschikte moment deed op de juiste manier, omdat dat een groot verschil uitmaakt. Darwin's grootvader 
Erasmus Darwin schreef een tweedelige dichterlijke tekst genaamd Zoönomia waarin hij voor een groot 
deel de principes van de evolutie ontvouwde, maar waar niemand enige aandacht aan besteedde; het 
werd gewoon beschouwd als een excentriek gedicht. Toen Leonardo het San Marcos kanaal in 1492 
uitgroef kwam hij fossielen tegen en vond ook uit wat het waren, maar niemand wilde daarvan weten. De 
cultuur van die tijd dacht dat fossielen bevroren sprookjes waren of dat ze het resultaat waren van 
verwaaide zaadjes van de goden. 
 
Hoe verspreiden de leringen van een grondlegger zich tot het worden van een religie? 
 
‘Religie’ is een handeling van collectieve intentie uitgedrukt in de geschriften en rituelen ervan. En vanuit 
een wetenschappelijk bewustzijns gezichtspunt bezien zijn de rituelen een empirisch neurobiologisch 
proces met als doel om sommige individuen in de gemeenschap non-lokale bewustzijns ervaringen te 
laten hebben. En bij voldoende mensen wordt die cultuur dan ondersteund. We zijn nu in staat om dat 
wetenschappelijk te onderzoeken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar religieuze ceremonieën en het dogma 
weglaat blijft er een samenkomst over. Men komt bij elkaar op eenzelfde plek in wat voor vorm dat ook 
is. Waarom? De psychologische verklaringen zijn welbekend, maar zijn die allesomvattend? Of doet het 
samenkomen op die plek ook iets met die lokatie dat geïdentificeerd en objectief gemeten kan worden? 
Of in andere woorden, wat maakt het tot een geheiligde ruimte? We weten vanuit onderzoek, dat 
intentioneel-gericht besef dat gericht is op een bepaalde lokatie die meer numineus 2) zal maken. Het is 
voor remote viewers bijvoorbeeld makkelijker om de Kathedraal van Chartres als zodanig te zien dan 
een pakhuis van eenzelfde omvang. Hoe komt dat? Omdat de Chartres Kathedraal de focus is geweest 
van miljoenen acties van intentie-gericht besef, vaak in een verhoogde emotionele toestand, wat 
bijdraagt aan informationele verrijking. Bewustzijn manipuleert informatie om de werkelijkheid te 
produceren. 
 
Het creëert dus een soort gedachtenvorm? 
 
Ja, gedachtenvorm is een door de Theosofen ontwikkelde culturele term. Het is een informationele - 
gedachten - structuur zoals het woord al zegt. Variaties met gebruiken van andere termen duiken keer 
op keer weer op in de menselijke geschiedenis. Bij het proberen te begrijpen van het non-lokale blijft de 
grote vraag voor mij, waarop ik geen antwoord heb, noch iemand anders bij mijn weten, aangezien ik, 
geloof me, mijzelf die vraag al meer dan 50 jaren stel -- wat is informatie? 
 

 
2 ) Ervaring dat men afhankelijk is van iets groters dan men zelf (religieus, spiritueel)  
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Informatie is bewustzijn? 
 
Als je naar het experimentele werk kijkt, laat dat zien dat de werkelijkheid een samenstel is van intentie-
gericht bewust besef. Het is zowel een fysische ruimte-tijd manifestatie, die zich ook voordoet als 
informationeel verrijkte intentioneel-gerichte waarneming, de informatie architectuur; dat is wat Plato 
probeerde te zeggen over zijn idee van de ideale vormen. Wat er gebeurt is dat acties van intentioneel-
gerichte waarneming informatie toevoegen aan de non-lokale architectuur; het is zoiets als het aanzetten 
van neonreclame teksten. Jung noemde die information, numia. 
 
Als fotonen verstrengeld zijn en gescheiden, hebben ze non-lokale effecten op elkaar omdat ze 
verstrengeld zijn? 
 
Dat zou kunnen. Ik denk niet dat het bewijs daarvoor volledig is wat betreft de rol van de 
Kwantummechanica in dat proces. Er wordt gespeculeerd over de interactie van non-lokaal bewustzijn 
met kwantumprocessen, maar er is geen experimenteel bewijs voor onbetwistbaar inzicht dat dat zo is. 
Ik ben iemand van de experimenten en houd me dus aan de experimentele resultaten. 
 
Informatie verbindt verstrengelde deeltjes? 
 
De deeltjes zijn een uitdrukking van het bewustzijn, dat was het punt van Planck. Maar het is níet 
duidelijk hoe dat precies gebeurt in het non-lokale domein. Kwantum verstrengeling bestaat. Wat we niet 
weten is hoe het bewustzijn kwantumverstrengeling beïnvloedt. Dean Radin heeft een twee spleten 
experiment uitgevoerd om dat idee te onderzoeken. We hebben een paar indicaties, maar ik wil er 
duidelijk over zijn dat ondanks dat er speculatie over bestaat, we geen ondubbelzinnig bewijs hebben 
over hoe het werkt. We weten evenwel sommige dingen. We weten dat bewuste intenties de moleculaire 
structuur van substanties zoals water kunnen veranderen. We weten dat bewuste intentie de esthetische 
waardering voor een substantie als chocola kan veranderen. 
 
Zoals wijn waar u experimenten mee gedaan hebt? 
 
Ja. We weten dat bewuste intentie zowel een therapeutisch als een negatief effect, anti-therapeutisch 
effect op een ander organisme kan hebben. We kunnen dat allemaal meten via experimenten. We weten 
misschien níet tot in alle diepte hoe het werkt, maar we weten wel hoe we variabelen kunnen beheersen 
die direct beïnvloeden wat er gebeurt.  
 
Zoals genezen en voodoo? 
 
Dat zijn empirische inzichten. Het idee is dat een individu intentioneel-gericht besef over een ander 
organisme kan vasthouden en effect kan uitoefenen op het welzijn ervan. Ik voerde een aantal 
experimenten uit die aantoonden dat als je je intentie focust op water je de moleculaire structuur ervan 
kunt veranderen op een objectief meetbare manier. 
 
Het verbindt op een andere manier? 
 
Het verandert de verbindende relatie, ja. Ik heb onderzoek gedaan, waarbij ik eenzelfde fles wijn in 
tweeën splitste, mediterenden liet focussen op de ene helft van die fles en toen mensen liet proeven, 
waarbij ik vertelde dat het twee verschillende soorten wijn waren met de vraag welke ze beter vonden. Zij 
kozen overweldigend de wijn die de voorkeur had waar de mediterenden zich op hadden gericht vòòr het 
proeven. 
 
Dat was toen u in Virginia en Washington, D.C. woonde, een van uw vroegere experimenten. 
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Ja, en anderen hebben hetzelfde gevonden. Dean Radin heeft een serie experimenten gedaan, waarbij 
hij keek naar thee en chocola die hij in tweeën splitste, waarbij beiden aan mediterenden werd gegeven. 
Onderzoek toont aan, dat alleen al op de woorden-gefocust besef de voorkeur van mensen bepaalt. 
Gary Schwartz – een goede vriend maar geen familie – deed een studie waarin hij Hebreeuwse 
woorden had en ook onechte Hebreeuwse woorden, en hij daar mensen vragen over stelde. Hij vond uit 
dat de echte Hebreeuwse woorden altijd hoger scoorden dan de onechte. Dat waren mensen die niets 
wisten over Hebreeuws, ze keken alleen naar het schrijven. Suitbert Ertel, een Duitse researcher, deed 
hetzelfde met Japanse karakters, waarin sommige echt waren en sommige niet; ze kozen altijd de 
goede in plaats van de foute woorden. Soms liet hij ze ondersteboven zien of rechts naar boven 
gedraaid, en als hij ze ondersteboven toonde kregen ze een lagere score dan als hij ze met de 
rechterkant naar boven toonde. Alles wat dit ons vertelt over non-lokaal bewustzijn is, dat het mogelijk is 
om de informationele structuur in het non-lokale domein te veranderen. Religies zijn in wezen empirisch 
ontwikkelde protocollen, rituelen genoemd, en allen ontworpen om mensen non-lokaal bewustzijn te 
laten ervaren. 
 
Zoveel mensen wereldwijd mogen Trump niet. Ik vraag me af of dat bijdraagt aan het gebrek 
aan coherentie in zijn manier van denken. 
 
Dat denk ik wel. Collectieve intentie en bewustzijn produceren krachtige sociale effecten. We 
weten dat mensen voorgevoelens hebben, helderziendheid over dingen. Ik denk dat het feit dat 
we een meerderheid-minderheid land worden en dat klimaatverandering op het punt staat de 
menselijke beschaving ernstig te verstoren tot vluchtgedrag heeft geleid. Dit heeft verder 
vertekend, omdat 27% van de bevolking overactieve amygdala’s heeft, vecht of vlucht, wat 
gestimuleerd wordt door angst en samenhangt met conservatieve politieke en religieuze 
opvattingen. 
 
Hoe ging u van de Oostkust naar Los Angeles? 
 
Ik werd gevraagd Specialist Assistant van de Chief of Naval Operations te worden, en maakte Watergate 
mee en kende een aantal van de betrokken mensen. Ik ging op een nacht naar huis en zei tegen mijn 
vrouw, ‘Ik moet hier weg, we moeten vertrekken.’ Ik kan de goeden níet meer van de fouten 
onderscheiden en zo kan ik niet werken’. Ik nam ontslag en besloot naar Arizona te gaan en een boek te 
gaan schrijven over remote viewing en archeologie, in wezen alles wat er gebeurd was voordat ik erin 
betrokken raakte. 
 
Net toen ik The Secret Vaults of Time aan het afronden was bezocht ik een goede vriend Peter 
Tompkins, die samen met Chris Bird The Secret Life of Plants schreef. We hadden het over het schrijven 
van een biografie over Manly Palmer Hall, over wie wij beiden niets kenden. Ik ging naar Los Angeles om 
Manly en Henry Drake, zijn vice president, te spreken voor wie ik groot respect gekregen had. Hij maakte 
zichzelf bijna onzichtbaar bij de Philosophical Research Society in Los Angeles en hield zichzelf  
helemaal op de achtergrond. 
 
Het werd duidelijk dat Manly geen biografie over zichzelf geschreven wilde hebben. Ik ging terug naar 
Arizona, stond er verder níet meer bij stil, en ging terug om te werken aan The Secret Vaults. Een paar 
weken later kreeg ik een brief van Manly en Henry, waarin ze me vroegen langs te komen. We willen met 
je ergens over praten. En toen ik daar was boden ze me de positie van Senior Fellow aan, wat ik 
accepteerde. 
 
Toen ik in Washington woonde, stuurde een vriend me de vertalingen van papers van ene Leonid 
Vasiliev, een Russische fysicus uit St. Petersburg. In die tijd van de vijftiger tot de vroege zeventiger 
jaren dachten de meeste mensen in de parapsychologie over het non-lokale als iets zoals gewone 
signalen. 
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Elektromagnetisme. 
 
Ja. Frederic Myers kwam bijvoorbeeld in 1882 met de term telepathie, omdat de researchers in die tijd 
weer begonnen te kijken naar het bewustzijn en velen van hen onder wie ook mensen als William 
Crookes die de vacuüm kathodebuis ontwikkelde. Velen van hen hielden zich bezig het 
elektromagnetisme. Het idee was dat je een signaal uitzond en dat dat mind-to-mind communicatie was. 
 
Begin 1970-er jaren, schreef Michael Persinger, een researcher in Canada, een paper waarin hij 
beweerde dat als psi bestond, dat een elektromagnetisch verschijnsel moest zijn in de ELF (extreem-
lage-frequentie straling), 3 tot 300 hertz range. 
 
Ik dacht níet dat een signaal het mechanisme kon zijn voor iets als telepathie, omdat ik me niet kon 
voorstellen hoe je een persoon kon lokaliseren. Ik deed lang genoeg onderzoek naar elektomagnetische 
kracht om te weten dat je signaal sterker was naarmate je meer kracht had. De vraag was dus waar de 
kracht vandaan kwam als het een signaal is dat je over de hele wereld uit kunt zenden? Ik deed veel 
research en sprak erover met mensen die er onderzoek naar deden hoeveel kracht de hersenen hadden 
en dat is in werkelijkheid genoeg om een van die kleine LED-lampjes te laten branden, die bij lange na 
niet genoeg kracht hebben om een signaal op enige afstand uit te zenden. En hoe kon je dat bovendien 
zien in het licht van bijna-dood, aangezien ik George Ritchie in de ‘60er jaren had leren kennen die een 
van de eerste mensen was die over NDE’s schreef nadat hij er zelf een gehad had. Als het brein dood 
was, waar kwam die kracht dan vandaan en hoe kon je het signaal laten werken? 
 
Vasiliev was door het Communistische Centrale Comité gevraagd om te bekijken of dat soort menselijk 
gedrag elektromagnetisch was. Hij werd goed gefinancierd en was nauwgezet. Hij elimineerde het 
elektromagnetisch spectrum stuk voor stuk door Faraday kooien onder de grond in mijnschachten of in 
grotten. Hij vroeg hen dan om non-lokale waarnemingsopdrachten uit te voeren op toenemende 
afstanden. Tenslotte bereikte hij dezelfde conclusie als Michael Persinger. Vasiliev vond dat het enige 
deel van het e.m. spectrum wat overbleef, nadat hij de deelnemers had afgeschermd van alle andere 
delen van het spectrum ELF was. Hij had al het andere geëlimineerd. Hij wilde een onderzoeker en een 
paar deelnemers in een onderzeeër stoppen, omdat diep zeewater alle e.m. straling, incl ELF, kan 
afschermen. Hij ging naar Admiraal Sergey Gorshkov, die de vader was van de vader van de Sovjet Blue 
Water marine, maar die wilde dat niet doen. Toen ik dat las bedacht ik, ‘dat dat een manier kon zijn om 
het experiment uit te voeren’. 
 
Ik zou naar Groton, Connecticut vliegen met John Warner, die toen Secretary of the Navy was voor het 
lanceren van een nieuw type nucleaire onderzeeër. In die vlucht zat ook Admiraal Hyman Rickover, de 
vader van Amerika’s nucleaire marine. Ik vroeg Admiraal Rickover of hij mij aan boord wilde toelaten op 
een van de nucleaire subs als die diep ondergedoken waren met een paar zeelui om het experiment uit 
te voeren dat ik ontworpen had. Hij antwoordde, “Laat me daarop nog terugkomen.” 
 
Hij belde me ongeveer een week later en zei, "Ik heb erover nagedacht. Het is een interessant 
experiment, maar ik doe het niet. De media zullen aandacht aan de subs geven en dat willen we niet.” 
Erg weinig Amerikanen hebben er enig idee van dat we continu nucleaire onderzeeërs met atoomkoppen 
wereldwijd over de oceaan hebben kruisen. Ik dacht dat dat het einde ervan was. Het is niet makkelijk 
om aan een onderzeeër te komen. 
 
Maar toen ik terugging naar Los Angeles om met Manly en Henry in Los Angeles te praten, logeerde ik 
bij Don Keach, een marine kapitein en vriend, die net met pensioen was. Samen met Don Walsh, een 
commandant die de diepste duik van de geschiedenis had gemaakt en ook net met pensioen was, had 
het Institute for Marine and Coastal Studies overgenomen. Bij de lunch zei hij, “Weet je dat crazy 
experiment dat jij wilt doen. Wel, we krijgen deze zomer een research onderzeeër en wíllen 3 dagen voor 
jou betalen om je experiment uit te voeren. Iedereen wist wat ik met dit experiment wilde en plotseling 
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kreeg ik de kans. Het was een geschenk dat mijn leven veranderde. Het werd bekend als “Deep Quest.” 
Ik filmde het en kreeg Leonard Nimoy als gastheer. Je kunt het archeologische deel zien op YouTube.3) 
 
Kunt u dat experiment beschrijven? 
 
De eerste taak was om met remote viewing op een zeekaart een tot dan toe onbekend wrak te 
lokaliseren op de zeebodem. Ik focuste op archeologie omdat dit erg nauwkeurige, triple-blind 
experimenten mogelijk maakte. Iedereen is het erover eens dat de lokatie onbekend is, behalve 
dat er een gedetailleerde beschrijving is van wat er gevonden moet worden. 
 
Dat gold ook voor één fase van het m.e. argument. Als we success zouden hebben, zou het 
aantonen dat zeewater geen barrière was voor non-lokaal waarnemen, zoals het geval is met e.m. 
Ten tweede wist ik al, dat het erg moeilijk was voor remote viewers om analytische informatie te 
krijgen en dat ik ze niet wilde vragen om analytische cognitieve opdrachten uit te voeren. Ze kunnen 
de vorm beschrijven, de kleur, uit hoeveel delen het bestaat, hoe het aanvoelt en hoe het ruikt, maar 
als je ze vraagt het te benoemen is dat vragen om het te analyseren. Maar hoe als je analytische 
informatie wilt versturen? Ik had een idee waarmee ik die beperking wilde testen en ook de andere 
kant van het e.m. onderwerp. Zouden ze informatie van de oppervlakte kunnen ontvangen als ze 
ondergedoken waren? 
 
Ik had dat idee gekregen toen ik een speech over de wet van de zee voor Elmo Zumwalt onderzocht, 
toen Chief of Naval Operations. Terwijl ik de marine archieven doorkeek was ik een afbeelding van een 
code boek tegengekomen, dat gemaakt was door Admiraal Lord Nelson voor de Slag bij Aboukir Bay in 
Egypte in 1798, waarbij Nelson Napoleon’s admiraal Vice-Admiraal François-Paul Brueys versloeg. Hij 
deed dat door een code boek te maken waarin gekleurde afbeeldingen, die door middel van associatie, 
in werkelijkheid commando’s waren. Ik dacht dat ik net zoiets zou kunnen doen met analytische termen 
door die te associëren met object lokaties, waarvan ik wist dat remote viewers dat betrouwbaar konden, 
met analytische termen als namen of nummers. In Deep Quest nam ik mensen mee in de onderzeeër en 
vroeg ze te beschrijven waar mensen verborgen waren en associeerde die schuilplaats met een 
boodschap. Zo betekende ‘verstoppen onder de eikenboom’ bijv "ga naar de supermarket." Als je je 
verstopte aan de overkant van de straat was dat naar het tankstation gaan. Ik noemde dat Associated 
Remote Viewing of afgekort ARV. 
 
Hoe vond u de SRI researchers, en hoe raakten zij betrokken in Deep Quest? 
 
Ongeveer een week vòòrdat we gepland waren om het experiment te doen, kwam het hele gebeuren bij 
elkaar. In mijn oorspronkelijke plan wilde ik Alan Vaughn en George McMullen gebruiken als de viewers; 
zij hadden deelgenomen aan een deel van de kaart fase en ik had hen gevraagd om het kijken vanaf de 
ondergedoken onderzeeër te doen. Maar Alan kwam aanzetten met een lelijke griep, en George kon zich 
niet vrijmaken van de Chrysler dealer in Nanimo, British Columbia waar hij werkte. Ik had Ingo Swann 
een paar weken eerder leren kennen toen hij de kaart fase had gedaan, dus vroeg ik hem of hij het 
onderwater kijken wilde doen waar hij mee instemde. Hij stelde Hella Hammid voor, die ook voor SRI 
werkte als tweede kijker. Ik had haar nog nooit ontmoet en ik dacht voor vergroten van mijn kans op 
succes dat ik iemand zou vragen die met succes met haar gewerkt had. Ik kende Ed May al, nucleair 
fysicus die al in het SRI-programma werkte en ik wist dat hij, Hella, en Ingo hadden samengewerkt. Dus 
vroeg ik Ed de interviews te doen. Zo raakte SRI (Stanford Research Institute) betrokken. En natuurlijk 
werkte ieder onderdeel van het experiment. 
 
Hoe raakte ARV betrokken bij financiële investerings schema’s? 
 

 
3 ) Zie de video over Deep Quest https://www.youtube.com/watch?v=NKMN509cOJQ 
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Ongeveer een week nadat we Deep Quest hadden gedaan ging ik naar een dinner party en vertelde ik 
op verzoek van de gastvrouw wat we hadden gedaan. Een van de gasten, een skeptische chirurg, 
geloofde mijn verhaal niet. Toen ik hem vroeg wat hij geloofwaardig zou vinden antwoordde hij, ‘Het 
enige ding dat mij het zou doen geloven zou zijn als u een paardenrace zou kunnen winnen. Iedereen 
weet dat paardenraces willekeurig zijn en dat je níet kunt voorspellen hoe ze gaan aflopen’. Ik ging naar 
huis, dacht erover en dacht, ‘Waarom ook niet?’ 
 
De opdracht voor de kijkers was om een plaats te beschrijven om 4:30 in de middag over twee dagen in 
de toekomst. Ik kende het antwoord níet, alleen de paardenrace zou het bepalen. Er waren 6 paarden, 
dus zes lokaties. Triple blind. Ik vertelde hen níet dat het kijken de uitkomst van een paardenrace zou 
gaan voorspellen, maar alleen dat ze naar een lokatie gebracht zouden worden. Zij beschreven allebei 
een plek verbonden met het 6de paard in de zesde race. 
 
De volgende avond gingen we allemaal naar de races samen met mijn acht jaar oude dochter en we 
zetten $2.00 in op het zesde paard in de zesde race. We wonnen $14.00, en sprongen op en neer en 
gilden en schreeuwden. Ik schreef een artikel waarin ik vertelde dat je dit zou kunnen gebruiken om 
dingen te voorspellen zoals de aandelenmarkten. Om dat idee in het echt te testen begonnen we een 
ARV-investeringsprogramma met gebruik van de Standard & Poor 500. Russ Targ begon met Zilver 
Futures, en ze verdienden meer dan $200,000. Harold Puthoff deed een andere ARV-investering die 
$26,000 opleverde die hij nodig had om een Waldorf school te starten. Mobius deed 42 weken mee op 
donderdagen bellen voor de S&P 500 voor de volgende dag. Ging die omhoog, naar beneden of bleef hij 
hetzelfde? We begonnen met $5,000 en verdienden $150,000. Maar na 42 weken realiseerde me dat ik 
geen ander werk meer klaarkreeg; iedereen raakte in beslag genomen of we de volgende week gingen 
winnen? 
 
Het meest hoogwaardige wat ARV ooit uitvoerde waarbij ik een kijker was, werd gedaan door de 
wiskundige James Spottiswoode die met zowel Mobius als SRI had gewerkt. Hij ontwikkelde een 
complex redundancy protocol om de 6 nummers in de Californische loterij te bepalen te bepalen en won 
de winnende volgorde, maar was niet in staat om de tickets op tijd geprint te krijgen voor het bellen. 
 
Naar mijn idee valt het ARV-protocol aanvullend te gebruiken wanneer je in een algemeen consensus 
protocol iets zeer analytisch nodig hebt. Remote viewing is een technologie die je kunt gebruiken voor 
het oplossen van primair taken, maar het is geen wordt-gauw-rijk programma of een zilveren kogel.  
 
In wezen is het hetzelfde als het gebruiken van een side-scan sonar, of grond doordringende 
radar. Het is een aftast technologie; het is geen zoek technologie. Je gaat gewoon naar de plek 
waar je gezegd wordt heen te gaan en het is daar dan wel of niet. 
 
Tegen de eind 70-er, begin 80-er jaren waren er erg grote laboratoria met een serieus remote viewing 
research program: Mobius in LA, SRI in the San Francisco Bay Area, and PEAR, Princeton Engineering 
Anomalies Research group, in Princeton, New Jersey. 
Nadat we Deep Quest deden, werd ik benaderd door twee vrouwelijke historici met de vraag, “zou je 
remote viewing kunnen gebruiken om het Graf van Alexander, de Vuurtoren van Pharos, Cleopatra’s 
Paleis en het Paleis van Markus Antonius terug te kunnen vinden?” Dat was het begin van wat het 
Alexandria Project zou gaan heten, waarbij we Cleopatra's Paleis, het Paleis van Markus Antonius, en de 
Vuurtoren van Pharos zouden vinden—een van de zeven wereldwonderen in de oudheid. We vonden 
dat ook terug - wat ik geloof dat het Alexander’s graf is – en ik geloof dat we weten waar zijn beenderen 
begraven zijn. Ik kan de monniken die de beenderen hebben níet zo ver krijgen dat ze de DNA test doen. 
De plek die de remote viewers aanwezen was onder de Moskee van Nabi Daniel in Alexandrië, Egypt. In 
1979 groeven we onder die moskee en alles wat de remote viewers ons vertelden hebben we gevonden. 
Er waren 11 kijkers van wie twee ter plaatse. Je geeft mensen een map of een kaart en je vraagt ieder 
van hen daar iets op te lokaliseren. Ieder krijgt zijn eigen kopie en dan zie je waar de keuzes overlappen, 
een consensus te creëren zoals we dat noemen. En in dit geval kozen negen van de 11 kijkers dezelfde 
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plek onder de moskee. Mijn eerste vraag was of het graf van Alexander the Grote binnen het op deze 
kaart aangegeven gebied lag? Tweede vraag, als dat zo is, geef dat dan zo specifiek mogelijk aan. 
 
Ik nam George McMullen en Hella Hamid mee naar de rand van de cirkel van de consensus zone, en zei 
hem, "Je staat nu in de consensus zone die jullie samen met de anderen aanwezen. Hier is een houten 
staak. Loop aub langs deze consensus zone en lokaliseer heel specifiek waar het is". Ze gingen naar de 
moskee. Ze hadden níet gezegd dat het een moskee was; ze hadden alleen gezegd, dat het in deze 
cirkel onder een veel later gebouw begraven was. Toen we daar aankwamen bleek het een moskee te 
zijn. En dus gingen we naar de moskeeën directeur in Egypte en vroegen toestemming om te graven, 
wat werd toegestaan tot het incident in the Amerikaanse Ambassade in Teheran het graven stopte. 
 
McMullen zei, "Wees niet teleurgesteld Stephan. De beenderen zijn hier in ieder geval niet." Hij legde uit 
dat in 641 na Chr. een groep monniken hierheen kwam vanuit hun klooster in de woestijn, verkleed als 
kooplieden en naar wat toen nog een kerk was ging, geen moskee. Ze gingen naar het ossuarium, de 
plaats waar ze de beenderen bewaarden, en verzamelden ze, omdat ze geloofden dat sommige ervan 
van Johannes de Doper waren, en ze namen ze mee naar het klooster in de woestijn. Zag hij dat 
allemaal met remote viewing? Ja. Ik vroeg hem hoe ik zou kunnen weten welke beenderen van wie 
waren. Hij zei, "Toen Markus Antonius naar Alexandrië kwam met Cleopatra ging hij naar de Soma (zo 
werd het graf genoemd) en liet hij hen de kist openen. Hij deed zijn rode Romeinse oorlogs cape uit en 
spreidde die over het lichaam uit als een manier om te tonen dat hij de erfgenaam van Alexander was. 
Nadat de Christenen de stad innamen, hadden ze geen belangstelling voor het Graf van Alexander, 
omdat hij geen Christen was. Water lekte in de kist en deed de rode kleurstof van de oorlogscape in de 
beenderen sijpelen. 
 
Een paar weken later, krijg ik een telefoontje van NBC TV-nieuws dat zegt, "U bent de enige in 
archeologie getrainde filmploeg in Egypte. Er is een monniken gemeenschap in een klooster in de 
woestijn richting Cairo, en die denken dat ze de beenderen van Johannes de Doper hebben. Zouden 
jullie daarheen wíllen gaan en dat voor ons wíllen filmen?” We gingen naar het Klooster van Saint 
Macarius in Wadi El Natrun, een oase. Ik ging er heen en klopte op de enige kleine deur, en de Prior, 
Vader John, opende de deur. Hij vond het goed dat we binnen kwamen om ons te laten filmen waar de 
beenderen gevonden waren. Toen ik hem vroeg waar de beenderen vandaan kwamen, zei hij dat de 
beenderen van onder de moskee kwamen. Hij zei dat in 641 CE, toen de stad werd overgedragen aan 
de Moslims, een groep Christelijke broeders verkleed als kooplieden daarheen gegaan waren en de 
beenderen verzameld hadden en ze in leren zakken gedaan hadden, vastgebonden op de rug van 
ezels—precies zoals George had gezegd. Het was verbazingwekkend. Ik vroeg of er ook iets 
ongewoons met die beenderen was. Hij vertelde me dat er een paar van die beenderen rood gevlekt 
waren, maar dat ze niet wisten waarom. Er was geen DNA-scan in die tijd en dus leek het gewoon een 
erg dwingende toevalligheid. 
 
En paar jaar later toen de DNA-technologie ontwikkeld was, en ze het Graf van Filippus, Alexander’s 
vader gevonden hadden, wiens DNA was getest en gepubliceerd, en dingen veranderd waren. Waren 
die beenderen die van Alexander? Er bestond nu een manier om die vraag te beantwoorden. Ik heb die 
monniken een aantal jaren gevraagd om me over te laten komen en een DNA-test op die rood gevlekte 
beenderen te doen. Het probleem is, dat dit een Koptisch Christelijk klooster is en dat ze niet veel 
aandacht willen, bang dat dat tot vervolging zal leiden in het tegenwoordige Egypte. Bovendien denken 
ze dat sommige beenderen van Johannes de Doper zijn; die zijn heilig. 
 
U schreef verscheidene papers over dit werk, en Deep Quest daaraan voorafgaand. Zijn die 
beschikbaar? 
 
Ja. Je kunt naar Academia.edu of Researchgate gaan, op mijn naam zoeken en al die onderzoeks 
papers zijn gratis beschikbaar. 
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En een boek en een andere film, klopt dat? 
 
Het Alexandria Project is de titel van het boek, de films Deep Quest en over het Alexandria Project staan 
op YouTube. Die werden beiden live gefilmd. Je kunt ze zien en het zelf beoordelen. 
 
Vertel me eens over Opening to the Infinite (Openen naar het Oneindige)? 
 
Men bleef mij maar vragen hoe je remote viewing moet doen en ik werd gevraagd er workshops over te 
doen. Ik luisterde naar die vragen en besloot er een boek over te schrijven met alles wat de wetenschap 
weet over hoe remote viewing te doen. Het leert je hoe je het doet, wat je ermee kunt doen, en wat het je 
vertelt over wat je bent als menselijk wezen. Remote viewing is een talent dat verspreid over de 
bevolking voorkomt zoals elk menselijk talent. Het is een bel curve. Er zijn aan de ene kant een paar 
mensen die er buitengewoon goed in zijn. En er zijn een paar mensen aan de andere kant die het níet 
voor elkaar kunnen krijgen; de meesten van ons zitten ergens in het midden. Je kunt je er níet in trainen 
in de zin van een formule leren, maar je kunt er beter in worden. De sleutel voor remote viewing is het 
vermogen om intentioneel-gericht besef te bereiken en vast te houden. Begin met mediteren. In Opening 
to the Infinite, leer ik een manier om te mediteren die special ontworpen is voor mensen met een 
moderne manier van denken, omdat de meeste meditatietechnieken eeuwen geleden ontwikkeld werden 
toen de mensen in een langzamere en rustiger cultuur leefden. Ik maakte een techniek met de naam 
Meditation for Modern Minds; je kunt naar mijn website gaan en hem downloaden. Meditatie is belangrijk 
voor meer dan remote viewing. We weten bijvoorbeeld, dat 11 uren bij elkaar verbetering in de 
prefrontale cortex van je hersenen veroorzaakt en stress en angst doet afnemen. Duizenden papers 
brengen de voordelen van meditatie in verband met: je slaapt beter, je wordt meer creatief, je IQ gaat 
omhoog, je wordt minder gestresst, je sex leven wordt beter, en je relaties met anderen worden beter. Ik 
vertel de mensen, dat als je je leven echt wilt veranderen, je een dagelijkse gewoonte om te mediteren 
moet ontwikkelen’. 
 
Hoe kwam u van het leiden van een onderzoekslaboratorium tot uw sociale research van 
tegenwoordig? 
 
Ik ben nog steeds een experimenteerder. Ik doe op dit moment een groot remote viewing onderzoek. 
Maar het antwoord op uw vraag is dat de research mij leerde dat bewustzijn onderling afhankelijk en 
onderling verbonden is, en dat we het hebben over een informatie verschijnsel. Vanuit dat perspectief 
bezien wordt cultuur gecreëerd door een consensus van intentie; op die manier wordt het individu 
sociaal. Ik had ook een project gedaan met remote viewing gericht op de toekomst en raakte ervan 
overtuigd dat de mensheid voor een beschavingsbedreigende crisis met klimaatverandering staat, en dat 
de enige manier om daar goed doorheen te komen zou zijn om bewustzijn te integreren met 
wetenschap, technologie en overheidsbeleid. De dingen die ik leerde uit individuele toegang tot het non-
lokale hadden sociale consequenties. 
 
In The 8 Laws of Change hebt u een hoofdstuk opgenomen over hoe te mediteren. Is dat wat u 
bedoelt met het uitbreiden van het individuele naar het sociale? 
 
Ik ontwikkelde wat ik het “theorem of wellbeing” (theorema van welzijn) noemde. Dat zegt dat ieder 
overheidsbeleid met als hoofdfunctie om het welzijn na te streven efficiënter, productiever, makkelijker 
uitvoerbaar, prettiger om in te leven, en veel, veel goedkoper zal zijn. Je hoort bijvoorbeeld de mensen 
vragen hoe we de kosten voor universele gezondheidszorg kunnen opbrengen? Zij schijnen niet te 
begrijpen dat we in ruime mate meer besteden aan gezondheidszorg dan welk ander land ter wereld dan 
ook. 
 
Met slechtere uitkomsten. 
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Ja, we komen op de 37ste plaats volgens de Wereld Gezondheids Organisatie WHO. Als we zouden 
kunnen doen wat Noorwegen doet en op de 11de plaats uitkomt en 7.6% van hun GDP betaalt aan 
gezondheidszorg zoals zij doen, dan zouden we ongeveer $1.300 miljard per jaar besparen. 
 
In the studies over geluk en welzijn van kinderen, staan de Scandinaviërs aan de top. Hoe komt 
het dat zij dat kunnen en wij niet? 
 
Omdat wij het niet proberen. De sociale statistieken zijn helder, en daar gaan er veel over. Laten we 
beginnen met alfabetisering, opleidings-cijfers en obesitas. Amerikaanse kinderen krijgen geen prioriteit, 
ondanks wat we onszelf wijsmaken. In dit land wordt bot individualisme geprezen en gepromoot boven 
het welzijn van het land als geheel; we erkennen niet dat in het non-lokale domein bewustzijn een 
onderling verbonden functionerend geheel is. 
 
In The 8 Laws of Change (De 8 Stappen naar Verandering), noemde u voormalige slecht 
functionerende scholen die meditatie onderwezen en tijd inlasten in hun rooster om dat dagelijks 
te doen, en dat dit veel betere resultaten opleverde voor deze studenten. 
 
San Francisco nam de vier slechtste scholen in het schoolsysteem en ontwikkelde wat zij een 
‘mindfulness periode’ noemen, een soort meditatie periode, en het geweld in de school nam af, tegelijk 
met het uitvalpercentage en het slagingspercentage die verbeterden. Toen ze de dagelijkse mediatie 
probeerden te stoppen, kwamen de studenten daartegen in opstand en vroegen dat voort te zetten. 
 
Wat was er met de Transcendentale Meditatie experimenten in DC waar ze mediteerden en de 
misdaadcijfers daalden? 
 
Conceptueel een zeer geëngageerd idee. Het probleem is dat ik drie jaar en een hoop geld besteedde 
aan het proberen dat effect te repliceren onder voldoende strikte condities voor een plausibele 
conclusie. We hebben het hier over een aantal experimenten die door Maharishi volgers begin 80-er 
jaren in Atlanta werden uitgevoerd als ik mij goed herinner. Helaas was er een aantal níet-
controleerbare variabele die dat resultaat konden hebben geproduceerd. Met de hulp van het LAPD 
(Los Angeles Police Dept) heb ik een studie ontworpen die aandacht besteedde aan die variabelen. Ik 
kreeg een kerk zover om die mediterenden daar samen te laten komen. We zouden hen binnenlaten als 
de schoonmaakploeg zodat niemand hen in de gaten had. Ik keek politiegegevens door en, bij het 
werken met hun volumineuze en erg gedetailleerde statistieken realiseerde ik me dat ik kon zien hoe de 
Maharishi experimenten tekortkomingen gingen vertonen. De politie zei me bijvoorbeeld dat hun 
onderzoek toonde, dat als er maar een politieauto door een buurt rijdt, de misdaad daalt. Omgekeerd, 
als er een auto in een straat geparkeerd is met een gebroken ruit die níet wordt gerepareerd binnen 2 
weken, de misdaad weer oploopt. De Maharishi experimenten hadden geen controles voor dat soort 
variabelen. Als je dat soort variabelen níet kunt beheersen krijg je valse positieve of valse negatieve 
resultaten en word je helemaal misleid. 
 
Bent u ooit op een positieve manier betrokken geweest bij het veranderen van de geschiedenis? 
Is dat mogelijk? 
 
Ik ben vier keer in mijn leven betrokken geweest bij het veranderen van de geschiedenis en heb 
aandacht besteed aan hoe dat werkte. Ik heb daar ongeveer 18 jaren onderzoek aan besteed. Toen ik 
met deze research begon, meer dan 30 jaar geleden, dacht ik dat ik begreep hoe sociale transformatie 
werkte. Terwijl ik daar verder en verder in kwam realiseerde ik me dat niets wat ik dacht belangrijk was. 
Meestal gaat de discussie over hoe we aan genoeg geld komen om dit te doen, hoe we aan een zaal 
komen voor het houden van de conferentie. In feite is succes het resultaat van iets veel subtielers, de 
acht wetten. Door die te gebruiken die te worden, zo heeft Gandhi in werkelijkheid de onafhankelijkheid 
van India bereikt. Zo heeft Martin Luther King de burgerrechtenbeweging op gang gekregen. 
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U bent betrokken geweest in de civil rights beweging en de consciousness beweging. Wat 
waren de andere twee? 
 
In de 50er en 60er jaren ging het om de civil rights. Veel van de 70-er jaren maakte ik deel uit van de 
kleine groep die het Amerikaanse leger omvormde van de elitaire dienstplicht organisatie uit het 
Vietnam tijdperk tot de totale-vrijwilligers meritocratie die we tegenwoordig hebben. De 80-er jaren 
waren gericht op burger diplomatie, de gedachte dat het voor gewone mensen mogelijk was om 
betekenisvolle kanalen te creëren tussen veronderstelde vijanden, in dit geval de Sovjet-Unie 
ecologische beweging. (Zie het blog over het boek over de 8 wetten. 4) 
 
U heeft vijf non-fictie boeken geschreven, die prijzen gewonnen hebben. Waarom begon u 
ook romans te schrijven, zoiets doen de meeste wetenschappers toch niet? 
 
Ik begon romans te schrijven, omdat ik me realiseerde dat ‘Millennials en Gen Z’s (millennials en 
generatie 1995-2015) weinig non-fiction lezen. Die lezen meestal romans, dus besloot ik dat ik diezelfde 
informatie in romans kon verwerken, terwijl ik doorging papers en non-fiction boeken te schrijven. Mijn 
romans zijn Awakening, de eerste, een roman over buitenaardsen en bewustzijn. De tweede is de eerste 
van de serie, de Michael Gillespie Mysteries, genaamd The Vision. Dat is een roman over tijd en 
bewustzijn. 
 

De derde The Amish Girl, het tweede deel van de Michael Gillespie Mystery serie en een roman over 
dood en bewustzijn. Dat is gebaseerd op een werkelijk gebeurd verhaal, dat Nova betrok in een 
programma; Het gaat over de verdwijning van een jong Amish meisje. De remote viewers vonden haar 
en beschreven nauwgezet wat er was gebeurd. 
 
Gelet op de roman over buitenaardsen, gelooft u in aliens? 
 
Ja. 
 
Hebt u er ooit met één gecommuniceerd? 
 
Nee. Dan moet je Awakening lezen om mijn manier van denken te begrijpen. Ik geloof dat bijna alles wat 
we over aliens denken niet klopt. Als ze al ooit aan een invasie gedacht zouden hebben, dan zouden ze 
dat al eeuwen geleden hebben gedaan. Voor het ontwikkelen van ruimte reizen, moet je het idee 
ontwikkelen dat bewustzijn fundamenteel is, wat neerkomt op waar het bij aliens werkelijk over gaat. 
 
Sommige geïnterviewden die gewerkt hebben met aliens denken dat sommigen werkelijk 
behulpzaam zijn, zoals die van de Pleiaden, en dat sommigen werkelijk kwaadaardig zijn zoals 
de ‘reptilians’ en de ‘grays’. Past dat bij wat u over hen begrijpt? 
 
Nee, ik denk dat als je in de ruimte kunt reizen, je herkent dat ons hele bewustzijn onderling afhankelijk 
en verbonden is. We staan op de rand van technisch in staat zijn onszelf te vernietigen en ik denk dat dit 
waarschijnlijk iets is waar alle technologisch gevorderde culturen doorheen gaan. Ik geloof dat ze in de 
gaten houden of het ons lukt door deze fase heen te komen of niet. Mogelijk helpen ze ons. 
 
Hebt u daar enige aanwijzingen voor? 
 

 
4 ) https://visionaryscientists.home.blog/2019/07/31/how-to-create-social-change-stephan-schwartz-interview-
on-his-book-the-8-laws-of-change/ 
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Nee, maar ik denk dat het idee dat wij de enige bewuste wezens zijn in het heelal absurd is. 
Beschavingen die in staat zijn tot reizen in de ruimte zouden beschavingen helpen vooruit te komen op 
basis van het beginsel daartoe in staat te zijn. Je gaat naar een technologisch punt waar je òf jezelf kunt 
vernietigen, òf vooruitgaan. 
 
De kwestie van hoe we de klimaatverandering beantwoorden zal gaan bepalen of we vernietigd gaan 
worden of vooruitgaan. Naar mijn idee is dat een ongeveer 50-50 kans. Maar wat komt ervoor in de 
plaats? Gaan we terugvallen naar primitiviteit? Zullen we eenvoudigweg verdwijnen als soort zoals de 
dinosaurussen? Ik denk dat dat een gok is. We zullen bijvoorbeeld honderden miljoenen klimaat 
vluchtelingen gaan krijgen, we zullen massale verstoringen van steden te zien krijgen, en in de United 
States zullen we drie grote migraties mee gaan maken: weg van de kust vanwege stijging van de 
zeespiegel, vanuit het zuidwesten vanwege gebrek aan water en temperatuurstijging, en vanuit de 
centrale staten vanwege krachtige klimatologische gebeurtenissen als tornado’s. Ik ben er niet zeker van 
of de United States dat gaan overleven, Ik zou het een waarschijnlijkheidskans van ongeveer 60/40 
geven, waarbij 60 het niet zouden overleven. 
 
Denkt u dat Atlantis en Lemuria en dat soort veronderstelde oude beschavingen hebben 
bestaan? Heeft iemand van uw remote viewers daarnaar gekeken? 
 
Ik ben zeer betrokken geraakt bij Atlantis. Colonel Sanders, de oprichter van Kentucky Fried Chicken, 
had een dochter Margaret Adams genaamd. Zij startte met een paar andere mensen de Marine 
Archaeological Research Society. Het was ons doel om Atlantis te vinden. Maar naarmate 
mitochondriaal DNA-research zich ontwikkelde werd het mij duidelijk, dat er geen Atlantis of Lemuria zijn 
geweest, omdat - als die bestaan zouden hebben – dat opgedoken zou zijn in het DNA en dat is niet het 
geval. Ik ben veranderd van een sterke proponent van Atlantis naar geloven dat het een mythe is en 
mogelijk voorkennis over onze toekomst. 
 
Maar Edgar Cayce heeft uitgebreid over Atlantis gesproken. 
 
Ik denk dat hij het fout had en ook fout was over Egypte. Hij heeft erg duidelijk gezegd, dat de 
geloofsovertuigingen en verwachtingen van de vragensteller een sterke invloed hadden op hoe hij zijn 
opzoeking deed, zoals een Google search. Bij non-lokaal bewustzijn is een sterk bestaand geloof even 
werkelijk als een werkelijk ding en is iedereen betrokken in de gedeelde intentie als spelers. Alle mensen 
die hem vroegen over Atlantis waren fanatici over dat onderwerp. Als zij hem erover vroegen, vormde 
hun intentie zijn search in de informatie matrix waarin de mythen over Atlantis bestonden. En daar sprak 
hij dan over. Hij deed hetzelfde met het oude Egypte, dus alle Egyptische materie zoals dat de pyramide 
10.583 geleden gebouwd werd, daar klopt niets van. 
 
Wat is de focus van uw huidige bewustzijns research? 
 
Ik doe momenteel een groot bevolkings remote viewing project om naar het jaar 2060 te kijken; dat wordt 
ondersteund door de BIAL Foundation en Atlantic University. 
 
Hebt u ooit eerder iets dergelijks gedaan? 
 
Ja, ik heb vroeger een vergelijkbaar project gedaan. Van 1978 tot 1996, ik deed met 4.000 mensen 
remote viewing naar het jaar 2050. En alles wat ze me vertelden dat tussen nu en 2050 zou gebeuren is 
uitgekomen of aan het gebeuren. En alles wat de remote viewers me vertelden dat zou gebeuren is 
gebeurd of staat te gebeuren, hoewel het zo is dat ik veel ervan toen totaal ongelofelijk vond. 
 
Wat bedoelt u? 
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Wel, ik begon het 2050 project, omdat toen ik de overheid begin 1976 verliet, net als bij de meeste 
mensen in de geopolitieke gemeenschap, mijn grote zorg over een nucleaire oorlog ging. Toch zeiden de 
kijkers allemaal vanaf het begin dat er geen nucleaire krachtwisseling tussen US en de USSR zou 
komen. Toen ze dat zeiden gaf ik als commentaar dat de wereld veel veiliger moest worden, en de 
remote viewers zeiden, ‘Nee, het wordt veel gevaarlijker,’ ik zei, ‘Waarom?’ Zij zeiden vanwege het 
terrorisme. In 1978 bestond er geen massale dreiging van terrorisme. Toen ik vroeg wat er ging 
gebeuren met de Sovjet-Unie zeiden ze “Ik weet het niet, maar die bestaat niet meer’. In de 1970-er en 
80-er jaren konden we de verdwijning van de USSR hebben voorspeld, en nu weten we dat die in1991 in 
elkaar stortte. 
 
Over de gezondheidszorg zei de remote viewer dat er een serie epidemieën zou komen, te starten met 
een bloed ziekte die overgebracht werd van primaten naar mensen in Afrika en naar de United States 
overgebracht zou worden en wereldwijd miljoenen mensen zou doden. 
 
Dat is werkelijk specifiek. 
 
Zeker. In 1979 ging ik naar een kennis die een senior official was bij de National Institutes of Health, en 
vroeg of hij wist van zo’n bloedziekte. Hij wist niets over zo’n ziekte. Natuurlijk begonnen in 1981 de 
eerste AIDS gevallen zich aan te dienen, en zijn er sindsdien 35 miljoen mensen aan AIDS 
doodgegaan. De remote viewers voorspelden ook een ineenstorten van antibiotische medicijnen. Ze 
zeiden dat klimaatverandering een andere grote issue zou worden. 
 
Toen ik in Virginia Beach was, deed ik een serie sessies en vroeg hoe het met Virginia Beach in 2050 
zou zijn. Ze zeiden dat er veel van onder water zou staan, doordat de zee zoveel gestegen zou zijn. Ik 
wist tot 1991 niets over klimaatverandering toen ik een paper las in de krant American Scientist dat het 
had over ijs boren. Dat was de eerste keer dat ik ooit over klimaatverandering hoorde en toen had ik al 
die beschrijving van wat de remote viewers aardveranderingen noemden. Ik was in Phoenix waar ze 
voorspelden date er weinig mensen in die stad woonden, omdat het er te heet is en er geen water is. De 
Colorado River zal níet in staat zijn om water aan te voeren en de meren als Lake Mead drogen op. Het 
is belangrijk om te herinneren dat hier niets van is voorspeld. Wanneer je mensen vraagt om 
voorspellende opdrachten uit te voeren, dan vraag je ze om de hoogste waarschijnlijkheid over het doel 
op dat moment in die toekomst te lezen. Dat is waarom ik nu met 2060 bezig ben. Ik wil het verschil 
tussen 2050 en 2060 zien. 
 
Wat zijn de resultaten? 
 
Dat weet ik nog niet. Laten we verder praten in 2021, nadat we alle gegevens verzameld en 
geanalyseerd hebben. 
 
Wat doet u als ontspanning bij al deze research en schrijven? 
 
Ik breng mijn tijd in de wildernis door wanneer ik dat maar kan. Mijn hele leven al, sinds ik een jongen 
was, rondtrekken, backpacken, kanoën, scubaduiken, alles wat met boten te maken heeft. Ik woon op 
een landelijk eiland in de Pacific Northwest, en samen met mijn vrouw wandel ik langs de paden in de 
bossen rond ons land. Dat doen we bijna iedere dag. 
 
Boeken 
Non-fictie: 
 
- The Secret Vaults of Time, 1978 
- The Alexandria Project, 1984 
- Mind Rover, 1989 
- Opening to the Infinite, 2007 
- The 8 Laws of Change, 2015 

Fictie: 
 
- Awakening: A Novel of Aliens and Consciousness, 2016 
- The Vision: A Novel of Time and Consciousness, 2017 
- The Amish Girl: A Novel of Death and Consciousness, 2019 
 
 



Onderzoekingen in het Non-lokale ° Interview met Stephan A. Schwartz 
 

 22 

 
Papers 

- https://www.Academia.edu    
- https://www.researchgate.net/ 

 


