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”Je verlaat dit leven met lege handen. Het is niet 
belangrijk wat je vergaart, maar wat je achterlaat.”



Leef de beste versie van jezelf

Heb je wel eens stilgestaan bij de volgende twee vragen:
1. Waarom gebeurt er wat er gebeurt?
2. Waarom doen mensen wat ze doen?

Deze twee vragen hebben filosofen al eeuwenlang  van de 
straat gehouden. Is je leven het resultaat van toevallige ge-
beurtenissen of zit er een geordende intelligentie achter? De 
antwoorden op  bovenstaande vragen zijn niet te  vinden in de 
beperkte driedimensionale wereld, zoals wij deze elke dag  
ervaren. Als je antwoord wilt krijgen op bovenstaande levens-
vragen, heb je een diepgaand inzicht in de universele wetten 
van de vierde dimensie nodig. Pas dan kun je de mooiste reis 
van je leven maken, namelijk de reis naar binnen.

Niets is zo intimiderend en tegelijkertijd zo verleidelijk als het 
ontdekken van een extra dimensie  in je  leven. Alleen al het 
noemen van de term “de vierde dimensie” is genoeg  om direct 
ieders aandacht te trekken. Want mensen voelen intuïtief aan 
dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wij zien. De 
vierde dimensie gaat verder dan de driedimensionale wereld 
die we kennen en die wetenschappelijk beschreven is. We 
staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikke-
ling  van de  mensheid. De vierde dimensie geeft ons inzicht in 
en toegang  tot menselijke eigenschappen als teleporteren, 
helderziendheid, aura’s lezen, intuïtie, reïncarnatie en gedach-
ten lezen.
Dit boek is bedoeld om inzicht te geven in de vierde dimensie 
(de tijddimensie) en de wetten die  daar gelden. Een van de 
eerste wetenschappers die  zich met deze dimensie bezighield, 



was Albert Einstein. Hij geloofde dat God het gehele univer-
sum omvat, inclusief de wetten die het universum reguleren. 
Hij was ervan overtuigd dat er in dit universum niets gebeurt, 
zonder dat er ergens een oorzaak voor is. Toeval, zoals wij dat 
noemen, bestaat dus niet! Met de kwantumtheorie legde Ein-
stein de wetenschappelijke basis om de vierde dimensie  te 
bewijzen. Daarmee hield hij zich direct bezig  met het grootste 
mysterie  van deze planeet, namelijk hoe mensen, situaties en 
tijd met elkaar zijn vervlochten. Het is een groot wonder hoe 
de enorme informatiestromen ervoor zorgen dat mensen en 
gebeurtenissen in het universum op een geordende wijze  met 
elkaar worden verbonden en hoe de informatie precies op het 
juiste moment beschikbaar wordt gesteld. Deze universele  
intelligentie noemen we Het Veld. Steeds meer mensen besef-
fen, net als Albert Einstein, dat toeval niet bestaat en dat er 
meer is tussen hemel en aarde dan wij met onze zintuigen 
kunnen waarnemen. 
Als je eenmaal gelooft dat er buiten deze fysieke, driedimen-
sionale wereld een andere, onzichtbare  wereld bestaat, veran-
dert er veel in je leven. Je ziet ineens kansen die je vroeger 
nooit had gezien. Je intuïtie wordt sterker en je  maakt betere 
beslissingen. Er komt nieuwe informatie beschikbaar en het 
lijkt alsof er een blinddoek is afgedaan. Door bewustwording 
en oefening, ga  je de onzichtbare patronen zien. Elke ontmoe-
ting  is een les en je gaat inzien hoe alles met elkaar is verbon-
den. Je emoties en je ervaringen worden rijker en er komen 
mensen op  je pad die een boodschap  voor je hebben. Je her-
kent de signalen die je verder helpen, waardoor het leven een 
stuk leuker wordt en je kunt gaan werken aan meer kwaliteit 
in je leven. Kortom, de vierde dimensie helpt je om in de flow 
van het leven te komen.



Je wordt uiteindelijk wat je denkt. Zo simpel werkt het leven. 
Voor velen is het heel lastig  om te aanvaarden dat we met ons 
denken en overtuigingen bepalen wie we zijn en hoe ons le-
ven verloopt. Maar dat maakt het niet minder waar! Mahatma 
Gandhi zei ooit: "Wees de verandering die je wilt zien  in de 
wereld."  Er zit veel waarheid in zijn uitspraak: je bouwt door 
het richten van je aandacht en je gedachten je eigen werke-
lijkheid.
Dit boek is geschreven in romanvorm. De reden is dat mensen 
informatie gemakkelijker opnemen in de vorm van mythen en 
verhalen. Daarom is dit boek geen ‘saaie  wetenschappelijke 
verhandeling  over kwantumtheorie en universele velden, maar 
gewoon een verhaal dat had kunnen plaatsvinden of dat mis-
schien zelfs echt is gebeurd. Het is een verhaal waarin wens, 
werkelijkheid en fictie dwars door elkaar heenlopen, net zoals 
in het leven. Je gaat mee op reis met de hoofdpersoon Nick, 
die beide kanten van de maatschappij meemaakt. Als gevierde 
beurshandelaar leeft hij in luxe en heeft hij veel aanzien. Hij 
verliest echter alles en gaat, als hij volledig  aan de grond zit, 
op zoek naar het geheim van het leven.
Laat je  meevoeren door dit verhaal, dat je kennis laat maken 
met de magie van het leven. Lees het boek met een open geest 
en beleef de wanhoop die Nick tot het uiterste drijft. Als je 
voelt wat hij meemaakt, doemt ook voor jou vanuit de mist 
een nieuwe dimensie op. Hierdoor ontstaan er meer moge-
lijkheden in je leven dan ooit tevoren.
Je krijgt van professor Markowitz  handvatten aangereikt om 
direct met de vierde dimensie aan de slag  te gaan. Door direct 
in actie  te komen, ga je  de vierde dimensie ervaren en kun je 
de wetten die daar gelden, toepassen. Op één been kun je 
slechts hinkelen en niet rennen, daarvoor heb je twee benen 
nodig. Zie de ruimtedimensies (lengte, breedte, hoogte)  als het 
ene been en de vierde dimensie (tijd)  als het andere been. 



Door met ruimte en met tijd aan de slag  te gaan, ga je van 
hinkelen naar hardlopen. Je wereld verandert op een manier 
die je nu nog niet kunt overzien. 

Ten slotte wil ik  je erop wijzen dat je dit boek niet toevallig  in 
handen hebt gekregen, maar dat het boek voor jou een wake 
up  call kan zijn, die je nodig  hebt. Laat deze kans niet aan je 
neus voorbijgaan. Je bent geen lichaam met een geest, maar 
een spiritueel wezen dat door de tijd leeft in vier verschillende 
dimensies. Zet al je vooroordelen aan de kant en leef de  beste 
versie van jezelf!

Hans Peter Roel 
www.facebook.com/devierdedimensie 
www.nextcompany.nl
www.hanspeterroel.nl
E-mail: novaterra108@gmail.com





“Iedereen voegt iets toe aan deze wereld. Iedere ontmoeting is 
een les op ons levenspad.” 



Proloog

Mijn hele leven heb ik  naar de hemel gezocht, zonder ook 
maar iets te vinden dat daar op lijkt. Ik had mijn zoektocht al 
bijna  opgegeven, tot die bewuste zaterdag: 7 juli 2007, toen ik 
een e-mailbericht ontving  van een voor mij nog  onbekende 
afzender. Ik kon ondanks verwoede pogingen de persoon ach-
ter het e-mailadres niet achterhalen. De e-mail bevatte infor-
matie die meer dan boeiend was, omdat ik  haar niet kon ver-
klaren. Het maakte me nog  nieuwsgieriger naar de afzender 
van het e-mailbericht. Het eerste wat ik na het lezen deed, 
was de informatie op  internet controleren op het waarheids-
gehalte. Tot mijn verbijstering  klopten de feiten, stuk voor stuk. 
Op  het geprinte vel papier stond de inhoud van de e-mail. 
Aandachtig  las ik de zinnen nogmaals door, maar de woorden 
bleven hetzelfde. 

Aan: hanspeter@nextcompany.nl
Afzender: novaterra108@hotmail.com
Onderwerp: Toeval of magie?

Abraham Lincoln werd in 1846 in het congres gekozen.
John F. Kennedy werd in  1946, precies honderd jaar later, in 
het congres gekozen.

Abraham  Lincoln werd in  1861 beëdigd als president van de 
Verenigde Staten.
John F. Kennedy werd in 1961 beëdigd als president van  de 
Verenigde Staten.

mailto:nysticx@hotmail.com
mailto:nysticx@hotmail.com


De namen Lincoln en Kennedy bestaan beide uit zeven letters.
Beide presidenten werden vermoord door een zuiderling.
Beide presidenten werden opgevolgd door een zuiderling.

De naam van beide opvolgers was Johnson.
Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde, werd geboren in 
1808.
Lyndon  Johnson, die Kennedy opvolgde, werd geboren  in 
1908.

Kennedy stierf in een limousine met de naam “Lincoln”. 

John Wilkes Booth  (drie namen), die Lincoln vermoordde, 
werd geboren in 1839.
Lee Harvey Oswald (drie  namen), die Kennedy vermoordde, 
werd geboren in 1939.

John Wilkes Booth ontsnapte uit een  theater en  werd aange-
houden in een flatgebouw.
Lee Harvard Oswald ontsnapte uit een flatgebouw en werd 
aangehouden in een theater.

Booth en Oswald werden beiden vermoord voor hun proces. 
Kennedy en Lincoln hadden beiden mensenrechten  hoog op 
hun politieke agenda’s staan.
Beide presidenten  werden  gedood door een kogel in  hun 
hoofd.
De echtgenotes van beide presidenten  verloren  ieder een kind 
tijdens hun verblijf in het Witte Huis.

Beide presidenten stierven op een vrijdag.
De secretaresse van  Kennedy heette Lincoln en de secretaresse 
van Lincoln heette Kennedy.



De vergelijking  tussen de levens van de twee beroemdste  pre-
sidenten van de Verenigde Staten kreeg  ik  niet meer uit mijn 
hoofd. Is dit toeval of speelt er meer? Bestaat er een hogere, 
intelligente macht die  volgens haar eigen systeem de wereld 
organiseert?  Bestaat er een andere dimensie dan de bekende 
driedimensionale wereld om ons heen?  Deze vragen lieten mij 
niet meer los en vormden de basis voor het schrijven van dit 
boek.

De e-mail kwam binnen op een moment in een periode waar-
in ik me grote  zorgen maakte over onze planeet aarde. Grond-
stoffen worden uitgeput en we groeien in de komende decen-
nia naar de tien miljard inwoners wereldwijd. De economi-
sche ontwikkeling  van grote machten als China, Rusland, Bra-
zilië  en India verergeren de milieuproblematiek. Hebben we 
straks voldoende voedsel, energie en schoon drinkwater voor 
al die mensen? Het gat tussen een kleine groep rijken en een 
grote  groep  mensen die onder de armoedegrens leeft, groeit. 
Gelovigen van verschillende  geloofsovertuigingen radicalise-
ren en gaan elkaar met terroristische aanslagen te lijf. Ons 
mooiste bezit, de planeet aarde, zijn we systematisch aan het 
verwoesten voor de volgende generaties. Kortom, het is tijd 
voor een ommekeer, voordat het te laat is.

Albert Einstein stelde dat je  een  probleem niet kunt oplossen 
vanuit hetzelfde soort denken  dat tot het probleem heeft ge-
leid. Dat gegeven maakte  mijn onderzoek naar de universele 
wetten van de vierde dimensie alleen maar belangrijker. We 
zijn op  zoek naar een verandering  in ons denken, al was het 
alleen maar om onze planeet aarde te redden van haar onder-
gang. Daarvoor moeten we veranderen van een ‘ik’ gerichte 
maatschappij naar een ‘wij’ gerichte maatschappij. In een ‘wij-



maatschappij gaat het niet meer om materiële  welvaart, maar 
vooral om welzijn, geluk en bewustzijn. In deze nieuwe we-
reld staat “ik” op de tweede plaats ten gunste van het mondi-
aal denken en de  overkoepelende verbondenheid van mensen 
onderling  en de verbondenheid met de natuur. Geld verdienen 
wordt vervangen door bewustzijnsontwikkeling, overdaad 
transformeert naar genoeg  en bezit wordt vervangen door ons 
verlangen naar ervaring. 

Door de e-mail met daarin de vergelijking  tussen de levens 
van Abraham Lincoln en John F. Kennedy, groeide mijn ver-
langen om inzicht te krijgen in wat ons werkelijk drijft en in 
hoe de wereld werkt. Ik besloot om met een open vizier naar 
antwoorden te zoeken. Het e-mailbericht kwam niet toevallig 
op  7 juli 2007 op mijn pad; het getal zeven is heilig  en sym-
boliseert de  kosmos. Niet voor niets was Gods schepping  op 
dag  zeven volbracht. Dit moest dus wel een belangrijk bericht 
voor mij zijn, misschien zelfs het belangrijkste  e-mailbericht 
dat ik ooit heb ontvangen.
Ik besloot om mezelf af te zonderen in Parijs. Daar kon ik on-
derduiken in de massa mensen die de lichtstad rijk is. De wijk 
Montmartre heeft van jongs af aan een grote aantrekkings-
kracht op  mij uitgeoefend. Het is alsof ik daar ooit in een vorig 
leven ben geweest. Ik word mijn leven lang  al door een on-
zichtbare  kracht naar Parijs toegetrokken, daar ervaar ik  vrij-
heid en leef ik als de schrijver die op zoek is naar de ultieme 
waarheid. Ik slaap  in de wijk Montmartre, in een klein hotel 
vlak naast de witte Sacre Coeur. Na de dagelijkse ochtendme-
ditatie zit ik de rest van de dag  in het schrijverscafé Les Deux 
Margots op Rue Saint Germain te werken aan mijn boek. 

Parijs kent een rijke historie van literaire cafés. De bekendste 
is het in 1875 geopende café Les Deux Margots op  een van de 



drukste kruispunten van Parijs. Al meer dan honderd jaar is dit 
café een thuis geweest voor schrijvers. Velen van hen hebben 
hier hun boeken geschreven en met hun uitgevers de publica-
ties van hun werk gevierd. De Engelse dichter Arthur Symons 
schreef er zijn The Absint Drinker. Picasso ontmoette  er zijn 
grote  liefde Dora. Oscar Wilde was hier een graag  geziene 
gast en ook de Franse filosoof Jean Paul Sartre werkte hier. In 
dit Parijse café, begeleid door vele  koppen cappuccino en gla-
zen rode huiswijn, worden in een blauw schrift met een harde 
kaft de eerste hersenspinsels over de vierde dimensie opge-
schreven. Gedachten, fantasieën en inspiratie komen bij me 
binnen en worden als vanzelf via mijn pen in woorden en 
zinnen omgezet. Op de voorkant van het blauwe aantekenin-
genboek staat De vierde dimensie geschreven. Zo moet het 
boek gaan heten, dat is mij al vanaf de eerste  dag  duidelijk. 
Het is een verhaal over de onzichtbare wereld om ons heen, 
die zo bepalend is voor het succes en het geluk in ons leven, 
maar ook voor het voortbestaan van deze planeet. Het moet 
een boek worden dat inzicht geeft in de wetmatigheden die in 
de vierde dimensie gelden. Wij zijn tijdreizigers die zelf hun 
bestemmingen kiezen door de realiteit met ons denken en 
onze aandacht te sturen. Alleen de mensheid is in staat om de 
planeet aarde te  redden van haar ondergang, die we overigens 
zelf hebben veroorzaakt.

De aantekeningen in Parijs vormden de basis van dit boek. De 
persoonlijke levenservaringen in de jaren tussen 2007 en 2014 
maakten de receptuur van dit boek compleet en leerden mij 
de kracht van de vierde dimensie. Terugkijkend op de zeven 
(jawel!)  jaren waarin dit boek in deze  vorm tot stand is geko-
men, kan ik stellen dat het schrijven van dit boek de meest 
inspirerende en intensieve periode in mijn leven is geweest. 
Het verhaal neemt je mee op een reis die even onvoorspelbaar 



is als het leven zelf. Het boek is een reis die je de wetmatig-
heden leert die in het universum gelden. Het Veld is onzicht-
baar, krachtig  en bepalend voor het geluk van jou, je dierba-
ren en de wereld om je heen.
Ik heb haar uiteindelijk gevonden: de poort naar de hemel! 
De magie van het leven heeft toegeslagen. 

Hans Peter Roel
Kerstavond 2014





”Elke positieve gedachte, verhoogt de trilling in het 
universum.”



-1-

Het is de tijd van het licht, maar tegelijkertijd is dit het jaarge-
tijde van de duisternis: kerst 2007, waar door vele  Nederlan-
ders al maanden naar is toegeleefd. Dat geldt niet voor mij, ik 
heb het te druk met mijn werk gehad om ruimte in mijn hoofd 
te hebben voor het naderende kerstfeest. Van ‘s ochtends 
vroeg  tot ‘s avonds laat houden de wereldwijde beurskoersen 
mij in hun macht. Bureau Reuters, dat zorgt voor een nauw-
keurige vastlegging  van de beurskoersen, is mijn grootste 
vriend. Als de beurzen in Japan en Hong  Kong  sluiten, gaan de 
Europese beurzen open en deze worden op  hun beurt afge-
wisseld door Wall Street. Zo kun je dag  en nacht bezig  zijn 
met de koersgrafieken. Vandaag  was het erg  rustig  op de beurs 
en daarom ga ik bij uitzondering  een keer vroeg  naar huis. 
Niets geen eindejaarsrally op de beurs. Eigenlijk is het hele 
jaar al één grote rally geweest en we sluiten de AEX-index dit 
jaar af met een “all time high”. Ook voor mij is het een jaar 
geweest waarin geluk, geld verdienen en succes hebben ge-
streden om de eerste plaats in mijn leven. Maar niet alleen 
voor mij is het groot feest: alle  aandeelhouders in Nederland 
en misschien zelfs wereldwijd hebben geld verdiend. Of je nu 
op  de Dow Jones hebt belegd, op  de London Stock Exchange 
of op de Shanghai Stock Exchange, overal is het dit jaar groot 
feest en vieren mensen hun rendementen. De bonussen, die 
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aan de beurshandelaren wereldwijd dit jaar worden uitge-
keerd, lopen in de vele miljarden. Voor wat de bonussen be-
treft, sta ik niet achteraan in de rij.

Goed gehumeurd rijd ik  vanuit de gebruikelijke file op  de A1 
mijn woonplaats Laren binnen. Dit is ons dorp waar je op 
straat wordt begroet met “hé kerel” en wel op zo’n bekakte 
wijze dat je denkt dat het gespeeld is. Als beurshandelaar ben 
ik een graag  geziene gast op de Gooische feestjes en naar mij 
wordt er volop geluisterd. Zelfs onze slager Spoelder, die al 
sinds 1885 gevestigd is aan de Nieuweweg  in Laren, belegt 
sinds dit jaar in aandelen. Als ik nu op zaterdagmorgen mijn 
vleeswaren kom halen, begint hij steevast over de vooruitzich-
ten op de beurs voor de komende week en of ik nog  een gou-
den tip  voor hem heb. Ik ben ook niet de vervelendste man en 
help hem graag. Dit kan nauwelijks misgaan, want praktisch 
alle aandeelkoersen kennen de weg omhoog.

Zo net voor kerst zijn er al veel huizen getooid met hun kerst-
verlichting. Pronken is, naast beleggen, de favoriete sport van 
ons prachtige dorp. Alles lijkt hier een wedstrijd te zijn, zelfs 
de kerstbomen en kerstverlichting  in de tuinen worden afgezet 
tegen wat de buurman te bieden heeft. Over ruim twee weken 
zwaaien we het jaar 2007 uit met een knalfeest in huize Lar-
son. De ouders van Kathleen komen tezamen met veel vrien-
den, champagne en vuurwerk. Het hoogtepunt van de  avond 
is een grote verrassing  voor mijn lief Kathleen. De Porsche 911 
Cabrio is vorige maand al bij de importeur in Leusden besteld 
en wordt met een doek erover en een grote  rode kerststrik 
thuis afgeleverd op Oudejaarsdag. De Porsche  is een nieuw 
hoogtepunt in mijn leven dat bestaat uit rijkdom, succes en 
aanzien. Wie had ooit gedacht dat ik, geboren in een armoe-
dige arbeiderswijk in Southampton, het zo ver in mijn leven 
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zou schoppen. Wat zou de buurt van destijds opkijken als ze 
wisten dat de introverte, verlegen Nick  zo succesvol is gewor-
den. Ik ben geen autistische nerd, waarvoor velen mij vroeger 
hebben versleten, maar een briljante  beurshandelaar gewor-
den. Als dertigjarige heb  ik straks twee Porsches op de oprit 
van mijn grote witte villa in Laren staan die symbool staan 
voor mijn succesvolle carrière. Kathleen krijgt de turbo-uitvoe-
ring  en met dit zwarte racemonster gaan we deze zomer toe-
ren in ons favoriete vakantieland Italië. Lekker met de kap 
open genieten van de oude cultuur, het lekkere eten en vooral 
van elkaar. De bonus van dit jaar is meer dan voldoende om 
de Porsche contant af te kunnen rekenen. Eerlijk gezegd zou 
ik van mijn bonus wel vijf stuks in de meest luxe uitvoering 
kunnen kopen. Zoveel rijkdom is er in mijn leven nog  nooit 
geweest.

Mijn vader John was een Engelsman en kwam oorspronkelijk 
uit Southampton. Mijn moeder was geboren en getogen in de 
Jordaan in Amsterdam. Ze  hebben elkaar ontmoet bij café 
Ome Jan, ergens in de Jordaan, op  een zaterdagavond toen 
mijn vader met een drietal vrienden de hoofdstad van ons land 
bezocht. Het was liefde op  het eerste gezicht, had mijn moe-
der me verteld. Na een paar jaar heen en weer te hebben ge-
reisd, zijn mijn ouders uiteindelijk in Amsterdam getrouwd en 
in Southampton gaan wonen. Ze kregen een sociale huurwo-
ning  op Wellington Street 10. Pas vele jaren later ben ik ter 
wereld gekomen, toen ze eigenlijk hun kinderwens al hadden 
opgegeven. Een nakomertje, maar wel van harte welkom, ze-
ker bij mijn moeder. Ik  ben altijd een moederskindje geweest 
en ik ben tweetalig  opgevoed. Mijn jeugd heb ik doorgebracht 
in een slechte  wijk van deze grauwe havenstad. Wegens mijn 
introverte en schuchtere gedrag  was ik een willig  slachtoffer 
van de jonge fanatieke supporters van FC Southampton, die bij 
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