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"Als alles in essentie energie is, kan deze elke vorm   
  aannemen die je wilt." 

 



2. Waarom dit werkboek?                                                

De vierde dimensie is een succesvol boek dat inmiddels 

meerdere drukken kent. Maar met het succes kwamen ook 
de vele vragen van lezers. Als we ons bewust zijn dat er een 

collectief veld bestaat, dan ontstaat al snel de wens om er 

ook concreet mee aan de slag te gaan. Dit omdat we via de 
vierde dimensie ons leven kunnen beïnvloeden. Dat is de 

reden geweest om dit werkboek te schrijven waarin aan het 
einde van elk hoofdstuk oefeningen, opdrachten en experi-

menten staan om het geleerde direct zelf in de praktijk te 
brengen.  

Het werkboek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel 

behandelt de theorie van de vierde dimensie. We gaan leren 
wat de vierde dimensie precies is, welke karakteristieken de 

vierde dimensie heeft en wat we er allemaal mee kunnen 

doen. Het tweede deel van dit werkboek gaat in op de ken-
merken van de vierde dimensie. Daarin leren we over syn-

chroniciteit, de vijf universele wetten en kenmerken van 
helderziendheid, telepathie en reïncarnatie. In het derde 

gedeelte tenslotte gaan we leren hoe we kunnen werken met 
de vierde dimensie en hoe we de dagelijkse realiteit meer 

 



naar onze hand kunnen zetten. Zo leren we hoe we de vier-

de dimensie concreet in ons leven kunnen integreren. We 
zullen ons verbazen over hoe eenvoudig het toeval is te be-

ïnvloeden. We gaan het veld van synchroniciteit leren her-

kennen en leren hoe we daarmee kunnen gaan spelen. Als 
we het spel eenmaal doorhebben, verandert er veel in ons 

leven. In ieder geval wordt ons leven leuker en misschien 
wel net zo spannend als een avonturenboek. Geef het toeval 

de kans om zich te manifesteren en sta open voor verande-
ring. 

Ik vraag je om open te staan voor vernieuwende ideeën en 
tijd en energie te investeren in het ontdekken hoe zinvol 

toeval precies werkt en wat je met synchroniciteit in je dage-
lijkse leven kunt doen. Doe de oefeningen, opdrachten en 

experimenten in het onderdeel: "zelf ervaren" die aan het 

einde van elk hoofdstuk staan. Eigen ervaring overtuigt het 
meest. Zo leren we om het toeval een handje te helpen en 

bevrijden we de magiër in ons, die daar altijd al heeft geze-
ten.  

Veel succes! 

Hans Peter Roel  

Juli 2016 
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de vierde dimensie 

 



"Alles hangt met alles samen." 

 



3.Op de scheidslijn van een 
nieuwe tijd                           

Nederland is nog nooit zo welvarend geweest als nu. Na-

tuurlijk is er ook hier armoede, maar dat is van alle tijden. 

Feit is dat veruit de meerderheid van de Nederlanders in 
welstand leeft. Maar ondanks de materiële vooruitgang is de 

stress in onze maatschappij groter dan ooit en hebben we 
moeite om onze innerlijke rust terug te vinden. De onrust en 

de ontevredenheid zijn toegenomen en het blijkt dat het 

harde werken en het succes ook zijn prijs heeft. In materieel 
opzicht zijn we sterk gegroeid, maar dat is ten koste gegaan 

van innerlijke rijkdom. Social media en de televisiepro-
grammma’s blijven vaak oppervlakkig en missen diepgang. 

Het verantwoordelijkheidsbesef jegens onszelf, de ander en 
de aarde is ver te zoeken en we hebben wereldwijde confe-

renties nodig in een laatste poging om deze planeet te red-
den. We zijn bezig om aan de komende generaties een ver-

vuilde en uitgeputte wereld na te laten waar we verre van 
trots op kunnen zijn.  

Laten we de ontstane consumptiemaatschappij nader belich-

ten. Wat is er werkelijk aan de hand? De consumptiemaat-
schappij vindt haar oorsprong in de massale overtuiging dat 

 



hebben gelukkig maakt. Door de media, reclame, beurzen 

en verkopers wordt ons deze leugen voortdurend aange-
praat. Met deze crème, deze kleding of deze auto word je 

pas echt gelukkig! Het lijkt alsof we het ware geluk alleen 

kunnen vinden door een nieuwe smartphone, televisie of 
kleding te kopen. Mooie, lachende en stralende mensen 

prijzen ons dat allemaal aan en onbewust geloven we hen. 
Want als je de commerciële boodschappen duizenden keren 

per maand hoort, ga je er vanzelf in geloven.  
Inderdaad heeft de materiële vooruitgang ons wel gemak 

gebracht, maar geen geluk bezorgd. Het ware geluk van 
mensen zit in tevredenheid en in ons hart. Door zuivere 

liefde te laten stromen en de rust in onszelf te vinden, kun-
nen we echt gelukkig worden. Daar heb je geen villa in het 

Gooi of nieuwe auto voor nodig, maar een liefdevol hart en 

de bereidheid om de reis naar binnen te maken. Dat geluk 
zit niet in bezit maar in soberheid. Laat ik het anders zeg-

gen; levensvreugde is net zo gemakkelijk te ervaren in een-
voudige kleding en een pretentieloze flat gesitueerd op een 

vinexlocatie als in een mooie villawijk, waar we letterlijk 
kunnen ervaren dat genoeg nooit genoeg is. 

In dit werkboek gaan we aan de slag om de wereld waarin 

we leven te doorgronden om zo toegang te krijgen tot in-
zicht naar werkelijk levensgeluk. We gaan kennis maken 

met de vierde dimensie. Dimensies bevinden zich op ver-

schillende niveaus. Alles is energie die zich toont in de drie 
ruimtedimensies lijn, vlak, kubus en de tijddimensie. Daar-

naast zijn er dimensies in bewustzijn, die ons denken, voe-
len en handelen bepalen. Hoe hoger de trilling die we kun-

nen opvangen, hoe meer bewustzijn een mens heeft.  

 



Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die al in een hoger be-

wustzijn zijn geboren en dus heel gevoelig zijn voor stem-
ming en energie. Ze nemen meer waar en zijn vele malen 

sensitiever dan de gemiddelde mens. Niet voor niets hebben 

zij het vaak moeilijk in deze dualistische maatschappij. Dat 
we in staat zijn een steeds hogere trilling te ontvangen, is 

gelegen in het feit dat de frequentie van de aarde (de Schu-
mannfrequentie, vernoemd naar de ontdekker de Duitse pro-

fessor W.O. Schumann) aantoonbaar aan het verhogen is. En 
omdat alles energie is en alles elkaar onderling beïnvloedt, 

werkt de verhoogde aardefrequentie direct in op ons be-
wustzijn. Dat is de reden dat steeds meer mensen met ener-

gie werken en paranormale gaven ervaren die elementen 
zijn uit het collectieve energieveld (de vierde dimensie). Het 

is niet voor niets dat er momenteel een hausse aan nieuwe-

tijdskinderen wordt geboren.  

Om het op een andere manier te zeggen; we zitten momen-
teel in de overgangstijd van de derde dimensie (egogerichte 

tijdperk) naar de vierde dimensie (zielsgerichte tijdperk) en 
dat is, zoals we ervaren, een hectische tijd. De derde dimen-

sie is het huidige bewustzijn, waarin het denken, het voelen 
en het handelen meer op het ego is gericht. Dat leidt tot 

onze dualistische maatschappij waarin mijn succes ten koste 
gaat van jouw succes. De derde dimensie is de zwart-wit 

wereld die wordt gestuurd vanuit ons ego. Het doel is om 

rijker, succesvoller, knapper te worden en meer status te 
verwerven dan de andere mensen uit onze omgeving. We 

geloven dat er een schaarste is aan middelen en geld. Het 
doel van mensen is het vergaren van materieel bezit, huizen, 

auto’s en status in de vorm van maatschappelijke positie of 

 



carrière om zo je succes naar de buitenwereld te tonen. Hoe 

welvarender en succesvoller we zijn, hoe meer het geluk 
voor het oprapen ligt. Daarom zijn loterijen zo immens po-

pulair. De gedachte in één klap rijk te kunnen zijn is voor 

veel mensen bijzonder verleidelijk. Onze dualistische maat-
schappij heeft ook een keerzijde; niet voor niets zie je ook 

in Nederland momenteel twee kampen ontstaan. Het kamp 
van de rijke, succesvolle Nederlander die steeds rijker wordt 

en een veel groter kamp van de minder kansrijke Nederlan-
der die relatief ook steeds armer wordt. De middenklasse, 

die altijd de basis is geweest van de stabiliteit in Nederland, 
is langzaam aan het verdwijnen.  

Helaas heeft al die welvaart niet het geluk gebracht; zelfs bij 
de meest succesvolle Nederlander is vaak nog een innerlijke 

bron van ontevredenheid aanwezig, omdat genoeg simpel-

weg nooit genoeg is. Er bestaat altijd nog beter, rijker, suc-
cesvoller en zo blijven we jagen op het volgende succes. 

Daarbij nemen we op de koop toe dat we in de dagelijkse 
ratrace lichamelijk, geestelijk, spiritueel en emotioneel uit 

balans zijn en we ons niet gelukkig voelen. Helaas wordt de 
illusie dat geluk in spullen is te vinden in stand gehouden 

door media, reclame, onze opvoeding, overtuigingen en il-
lusies. 

De dualistische wereld loopt ten einde en steeds meer men-

sen ervaren de frequentie van het hogere bewustzijn (de 

vierde dimensie). Daarin speelt ons ego een minder promi-
nente rol en is er ruimte voor eenheidsdenken, samenwer-

ken en eerlijk delen. Binnentreden in de vierde dimensie 
heeft invloed op ons denken, voelen en handelen. Het is 

alsof je een nieuwe wereld betreedt. Nieuwetijdskinderen 

 



zitten al in de vierde dimensie en dat is ook de reden dat ze 

zoveel toegenomen onverklaarbare gedragsproblemen als 
ADHD, Dyslexie, POD-nos etc. hebben. Ze kunnen zich 

maar moeilijk aanpassen aan onze huidige dualistisch inge-

stelde wereld. 

Mensen die in de vierde dimensie leven, zijn zachtaardiger, 
gericht op het welzijn van zichzelf, de ander en de wereld. 

Hun bron is de liefde en ze denken niet in "ik" en "jij", maar 
in “wij”. In de vierde dimensie zijn we continu verbonden 

met anderen en de wereld om ons heen. We krijgen nieuwe 
gereedschappen en talenten tot onze beschikking, waarmee 

we ons verruimde bewustzijn verder vormgeven zodat we 
het echte geluk leren kennen. We gaan ontdekken dat zinvol 

toeval bestaat en we kunnen gevoelens van helderziendheid, 

innerlijk weten of helderhorendheid gaan ontwikkelen. Pas 
als we ons ego opgeven, staan we in contact met ons hogere 

zelf en krijgen we toegang tot innerlijke vrede. Een bijzon-
der fenomeen waarmee we in de vierde dimensie te maken 

krijgen, is de rol van het zinvolle toeval in ons leven. Dit 
gaan we concreet ervaren; soms onbewust, maar steeds va-

ker ook bewust en zelfsturend. Dingen gebeuren met een 
reden en we gaan in situaties meer inzicht krijgen. Veel 

mensen denken nu nog dat het toeval niet te beïnvloeden is. 
In dit werkboek leren we dat we toeval wel degelijk kunnen 

beïnvloeden, veel meer zelfs dan dat we in eerste instantie 

vermoeden. Hoe verder we in onze ontwikkeling zijn, hoe 
meer we gaan realiseren dat we niet reddeloos zijn overge-

leverd aan de grillen van het toeval, maar daar wel degelijk 
op kunnen inspelen. Let wel: de vierde dimensie is geen 

trucje om onze levenslessen te ontlopen. Ook in de vierde 

 



dimensie bestaan ziekte, dood, scheiding, loslaten en burn-

out. Dat zijn de lessen die we hard nodig hebben voor onze 
persoonlijke groei en die kunnen we niet ontlopen. Wat we 

wel gaan leren is hoe de vierde dimensie in elkaar zit en hoe 

we toeval op een positieve manier voor ons kunnen laten 
werken. 

 


