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Zoals er een zichtbare wereld bestaat, is er 
ook een onzichtbare wereld. 

Sommige mensen hebben het vermogen om 
deze te zien, anderen hebben het vermogen 
om hem te voelen, maar de meesten kunnen 

hem slechts vermoeden. 
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Dit boek is opgedragen aan een dierbaar kindje,  

dat helaas nooit het levenslicht heeft mogen zien. 



Ieder van ons heeft een verhaal. 
Wat maakt al die verhalen anders? 
Dat is niet hoe het verhaal afloopt,  

maar hoe de vertelling begint. 
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Inleiding 
Alles gebeurt met een reden 

Mijn leven lang ben ik al op zoek naar de waarheid. 
Ik wil weten hoe de wereld in elkaar zit, waarom er 
gebeurt wat er gebeurt, waar ik vandaan kom en 

waar ik naartoe ga na mijn overlijden. Als je maar voldoende 
geduld hebt, reikt het leven vanzelf de antwoorden aan, zo 
heb ik het in ieder geval ervaren. 

De ‘opdracht’ om dit boek te schrijven kwam op maandag 20 
september 2021 op een bijzondere wijze tot stand. Tijdens 
mijn zeshonderd kilometer lange voettocht door Italië naar 
Rome deed ik laat in de middag de pauselijke stad Viterbo 
aan. Deze oude stad ligt honderd kilometer ten noorden van 
Rome. In deze middeleeuwse stad bezocht ik, na een lange 
wandeldag, het pauselijk paleis uit de dertiende eeuw. Terwijl 
ik in de kapel van het paleis zat te mediteren, voelde ik me 
misselijk worden. Ik snelde naar mijn onderkomen in een van 
de oudste huizen van de stad, dat gelukkig niet ver van het 
paleis lag. Daar ging ik op bed liggen en sloot mijn ogen in 
het verder doodstille huis. 
Het duurde niet lang of ik trad onverwachts uit mijn lichaam 
en kreeg een visioen. De misselijkheid was op slag 
verdwenen en de onbekende dimensie waarin ik me bevond, 
was glashelder. Ik zag een lichtblauw licht om me heen dat 
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zo bijzonder was dat ik het niet in woorden of beelden kan 
vatten. Tegelijkertijd overviel me een diep gevoel van 
universele liefde en geluk, iets waar ik mijn leven lang naar 
op zoek ben geweest. Ik rook een specifieke geur die ik niet 
kon omschrijven, maar me wel vaag kon herinneren. Ik weet 
zeker dat ik op de plaats was waar ik ooit vandaan ben 
gekomen en waar ik na mijn dood weer naar terugkeer. 

In mijn visioen hoorde ik een stem, helder en duidelijk alsof 
er iemand recht voor me zat. Gek genoeg zag ik niemand, 
alleen een verblindend lichtblauw licht. 

‘We leven in een tijd waarin duisternis en angst de wereld 
stevig in hun greep hebben’, sprak de stem, die ik niet als 
specifiek mannelijk of vrouwelijk kon typeren. ‘Jouw opdracht 
is een boek te schrijven over onze spirituele wereld, zodat 
iedereen bij het lezen ervan zich weer herinnert dat hij uit de 
oerbron van licht komt en voor eeuwig uit universele liefde 
bestaat. De inhoud van het boek zal je de komende maanden 
worden ingefluisterd. Luister geduldig naar je ingevingen en 
noteer de woorden nauwkeurig. Het boek wordt geschreven 
om de ogen van mensen te openen, zodat ze op een andere 
manier naar de wereld gaan kijken.’ 

Direct na deze profetische woorden keerde ik terug in mijn 
lichaam. Dit had ik in mijn leven nog nooit meegemaakt en ik 
vond het spooky. Toch bleven de woorden uit het visioen 
hangen en ik was nieuwsgierig naar wat er zou komen. Pas 
tijdens het avondeten in Viterbo besefte ik hoe bijzonder en 
profetisch het visioen was geweest. 

Vanaf de dag van aankomst in Rome, besloot ik om aan dit 
boek te gaan werken. Tijdens de aaneengesloten periode van 
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het schrijven was ik elke ochtend om exact half vijf wakker. 
Op dat moment kwamen de ingevingen binnen, die ik 
noteerde. Zo kreeg in de loop van de laatste maanden van het 
jaar 2021 het boek De Vijfde Dimensie vorm. De ingevingen 
bevatten informatie die niet van hier komt, maar rechtstreeks 
vanuit de oerbron van ons bestaan. Zo ervoer ik persoonlijk 
dagelijks de spirituele wereld, die ons helpt en ons leven 
stuurt. 

Elke tijdsperiode in de geschiedenis heeft zijn eigen 
ontwikkeling in kennis en realiteit. Wat we nu weten en 
waartoe we vandaag de dag in staat zijn, was honderd jaar 
geleden onvoorstelbaar en ondenkbaar. Denk alleen al aan de 
wereldwijde overkoepelende technologie, de stand van de 
medische wetenschap en de huidige kennis over het 
universum.  
De evolutie van de mensheid schrijdt voort in de tijd en 
versnelt op dit moment zelfs. De tijd is gekomen om op grote 
schaal meer inzicht te krijgen in de spirituele wereld van de 
vijfde dimensie. Deze gaat je huidige wereld op zijn kop 
zetten. Mensen gaan zich massaal bewust worden dat we 
geen oorlog moeten voeren of elkaar moeten haten, maar in 
liefde en vrede moeten samenleven. 

De komende decennia openbaart de spirituele wereld zich 
aan de wereldbevolking. Deze is vele malen groter dan de 
aardse wereld zoals we die kennen. We gaan onze spirituele 
helpers en begeleiders zien en herkennen. Daarbij 
ontwikkelen we nieuwe vormen van intelligentie. Naast de 
bekende ‘hoofdintelligentie', in de vorm van logica en 
denken, gaan we onze ‘hartintelligentie’ sterk ontwikkelen. 
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Deze opent voor de mens de snelweg naar de spirituele 
wereld met onbegrensde mogelijkheden. 

Over vijftig jaar bestaan er geen machtsblokken en oorlog 
meer. We zijn allen één en zullen het afdwingen dat we in 
vrede kunnen samenleven. Maar er is meer: over vijftig jaar 
zullen we in een nu nog voor ons onvoorstelbare wereld 
leven. Denk daarbij aan telepathisch kunnen communiceren, 
aan teleporteren, gebruikmaking van helderziendheid, aura’s 
kunnen lezen, materialiseren, dematerialiseren van stoffelijke 
zaken, reïncarnatie, het geleiden en sturen van energiebanen, 
het vervangen van organen, DNA-reparatie door trillingen en 
frequenties en het talent om uit het lichaam te kunnen treden. 
Deze spirituele talenten zijn de gewoonste zaken in de 
wereld van het jaar 2072. De mens kan dan elke ziekte 
genezen door de juiste trillingsenergie in te brengen in 
combinatie met zijn geestelijke kracht.  

Voor nu, ga mee met Nick Larson op avontuur en ontdek dat 
alles met een reden gebeurt en dat je vooral van de 
tegenslagen in je leven kunt groeien. Laat je meevoeren door 
dit waanzinnige verhaal, dat je kennis laat maken met de 
verborgen wereld van de vijfde dimensie. Lees het boek met 
een open geest en beleef de wanhoop die Nick tot het uiterste 
drijft.  
Als je voelt wat hij moet doormaken, doemt er ook voor jou 
een nieuwe wereld op, waar je je voordeel mee kunt doen en 
die je rijker van geest maakt en meer mogelijkheden biedt 
dan ooit tevoren. 

Hans Peter Roel 
april 2022
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Lhasa, Tibet 
12 oktober 1950 
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-1- 

Het was midden in de zomer, en wel op 15 augustus 
1950, toen een verwoestende aardbeving van 8.6 op 
de schaal van Richter duizenden Tibetanen het leven 

kostten. Het was alsof de aarde in ’het jaar van de metalen 
tijger‘ de Tibetanen wilde wakker schudden voor het 
aankomende Chinese gevaar. Maar helaas, geen Tibetaan had 
verwacht dat Mao Zedong zijn dreigende taal in daden zou 
omzetten en hun land zou aanvallen. De aardbeving was een 
onheilspellend voorteken van een ellendige oorlog en de 
verschrikkelijke onderdrukking die Tibet te wachten stond. 

Maar niet elke Tibetaan was onwetend. Begin oktober van 
hetzelfde jaar hadden de leiders van het meest spirituele land 
ter wereld zich verzameld in de Jokhang tempel in Lhasa. 
Boven de Himalayareuzen, die de hoofdstad van Tibet 
omringen, was die avond een felle rode gloed aan de 
nachtelijke hemel te zien geweest. Het was een teken van de 
goden dat de Chinese soldaten op weg waren om de 
Tibetaanse cultuur te vermorzelen en haar tijdelijke leider, de 
afgezant van de dertiende dalai lama, uit te schakelen en 
gevangen te nemen. De mysterieuze vuurrode hemel was 
angstaanjagend geweest. Het had de Tibetaanse leiders laten 
zien dat het rode leger niet te stoppen is. De zes miljoen 
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weerloze en zachtaardige Tibetanen boden geen enkel 
verweer tegen de ruim tachtigduizend gedisciplineerde en 
gehersenspoelde Chinese soldaten. 

De Jokhang tempel ligt aan een groot plein en vormt het hart 
van Lhasa. Op het plein pelgrimeren dagelijks vele gelovige 
Tibetanen tussen de brandende ovens en de kleurrijke 
Tibetaanse gebedsvlaggetjes. Ze lopen al prevelend met hun 
draaiende gebedsmolens hun eindeloze rondjes langs ‘het 
heilige der heiligen’. De wierookgeur in de Jokhang tempel is 
zwaar en hangt over het plein. Alleen al deze zoete geur 
brengt menig pelgrim in diepe trance. 
Voor de ingang van de tempel schuiven de pelgrims keer op 
keer, uit devotie, plat op hun buik over de grond. Het is een 
teken van volledige overgave aan de hogere goden. Dit 
Tibetaanse pelgrimspad wordt ‘de Barkhor‘ genoemd. 

Terwijl op 7 oktober van het jaar 1950 de witte rook uit de 
twee brandende ovens  op het plein omhoog kringelt, zijn 
hoge lama’s uit de verschillende kloosters onder leiding van 
de afgezant van de dertiende lama Tahak Rinpoche onder het 
rijkelijk versierde koperen dak van de tempel deze nacht 
bijeen. Ze bespreken de situatie van Tibet. In de tempelzaal 
met de metershoge gouden boeddha en de rode goud 
geborduurde wandkleden zindert het van de spanning. De 
toekomst van Tibet wordt hier bezegeld. De in een kring 
zittende Tibetaanse lama’s produceren een monotoon 
klinkend gemompel, terwijl de gezant van de dertiende dalai 
lama de geheime mantra’s reciteert als opmaat naar de 
apotheose. Het eentonige geprevel wordt geregeld overstemd 
door de luide klank van de Tibetaanse hoorns, die de functie 
hebben het orakel aan te roepen. 
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Deze zeldzame ceremonie – die geen buitenstaander ooit 
heeft meegemaakt – vindt plaats om de geheime kennis van 
de vijfde dimensie te noteren in de vorm van het Manifest van 
Lhasa en dat te verbergen voor de Chinese overheersers. 
Het orakel geeft toegang tot alle goden en wordt alleen bij 
zeer uitzonderlijke gebeurtenissen gebruikt. De inval in Tibet 
valt binnen deze categorie. De ceremonie heeft tot doel de 
geheime kennis te beschermen, die de waarheid bevat over 
de vijfde dimensie en een ongelofelijke kracht heeft en zelfs 
over de dood heen regeert. Met deze Tibetaanse kennis 
kunnen de Chinezen de macht over de wereld in handen 
krijgen. Omwille van het bewaren van de wereldvrede en de 
toekomst van Tibet mogen zij de inhoud van de geheime 
kennis van de vijfde dimensie niet in hun bezit krijgen. 

Naar verwachting zal de voormalige bevriende buurnatie op 
deze dag de hoofdstad Lhasa innemen. Het is een race tegen 
de klok om de urenlange plechtigheid succesvol te kunnen 
afsluiten, voor de gewapende Chinese soldaten met geweld 
de Jokhang tempel zullen binnendringen. Daarbij zullen ze 
de hoge lama’s gevangennemen om hen te ondervragen en op 
te sluiten in heropvoedingskampen. De kroontjespen wordt 
keer op keer in de zwarte inkt gedoopt en vliegt met behulp 
van de input van het orakel over het maagdelijk witte papier. 
Elke minuut telt en elk woord is er één. De intensiteit van de 
ceremonie is in elke steen van de tempel voelbaar. In de verte 
schijnt het eerste ochtendlicht over de majestueuze hoge 
witte toppen van de Himalaya, terwijl de hoogste lama schrijft 
alsof zijn leven ervan afhangt. 

De kennis over de vijfde dimensie wordt ook wel ‘de kennis 
van alle wijsheid’ genoemd en is op slechts drie plekken in de 
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wereld toegankelijk geweest. Allereerst kenden de sjamanen 
van het hoog ontwikkelde volk in Midden-Amerika, de 
Maya’s, het geheim van de vijfde dimensie. Het is niet voor 
niets dat zelfs ruim tweeduizend jaar later de Maya-cultuur 
nog altijd als een van de meest hoogstaande culturen wordt 
gezien. Door interne onenigheid tussen families met 
sjamanen is deze geheime kennis als  destructief middel 
ingezet. Het gevolg was een grote langdurige droogte, 
waardoor de Inca’s uitstierven. Daarmee was de kennis over 
de vijfde dimensie uit dit werelddeel verdwenen en is deze 
oerbron van alle wijsheid hier opgedroogd. 

De tweede plek waar de kennis over de vijfde dimensie 
voorhanden was, was in het oude Perzische rijk. Door het 
toepassen van de kracht van vijfde dimensie kon het 
Perzische rijk zich ontwikkelen tot een van de grootste 
aaneengesloten topografische rijken uit de geschiedenis. De 
drie wijzen die op zoek gingen naar de pasgeboren 
Jezus kwamen niet voor niets uit het Verre Oosten, waarmee 
Perzië, ofwel het huidige Iran, werd bedoeld. Een snel om 
zich heen grijpend en dodelijk virus maakte een einde aan 
het almachtig geachte Perzische rijk. De soefi-meesters, die 
de kennis hadden over de vijfde dimensie, werden getroffen 
door het zich razendsnel verspreidende virus en namen de 
kennis mee in hun graf. De kennis over de vijfde dimensie 
was ook uit dit werelddeel verdwenen en sinds die tijd is deze 
regio een plaats gebleven van oorlogen en grote onlusten. 

De derde regio waar de kennis over de vijfde dimensie 
aanwezig is, is Tibet. Hier is de kennis over de vijfde dimensie 
nog altijd levend aanwezig en wordt de kennis van alle 
wijsheid mondeling door de hoogste lama’s doorgegeven. De 
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Jokhang tempel in Lhasa, die in de 7de eeuw werd gebouwd 
door koning Songtsen Gampo, is de plaats waar deze 
hoogstaande kennis tot nu toe verborgen is gehouden voor de 
wereld. Niet voor niets is de Jokhang tempel de meest heilige 
plaats ter wereld voor de Tibetanen. De kennis van alle 
wijsheid is tot nu toe alleen toegankelijk voor de allerhoogste 
spirituele leider in het hoogst gelegen land ter wereld. De rest 
van de wereld is pas klaar om deze geheime kennis te 
ontvangen als het Aquarius-tijdperk is aangebroken. Als deze 
machtige kennis te vroeg in verkeerde handen valt, kan de 
wereld worden vernietigd. Zodoende heeft alleen de afgezant 
van de dertiende dalai lama, Tahak Rinpoche, volledig 
toegang tot deze kennis en juist daarin schuilt ook het directe 
gevaar. Als lama Tahak Rinpoche op deze dag gevangen wordt 
genomen en naar Beijing wordt vervoerd, zal hij daar net zo 
lang worden gemarteld tot hij alle geheime kennis heeft 
prijsgegeven. Dat mag voor de toekomst van de wereld en die 
van onze kinderen niet gebeuren, al moet daar een groot offer 
voor worden gebracht! 

Terwijl de eerste Chinese soldaten in hun jeeps in de vroege 
ochtend de stadsgrenzen van Lhasa bereiken, neemt de 
intensiteit van het geprevel toe. De uitgesproken mantra’s 
worden steevast afgewisseld met het geluid van de Tibetaanse 
hoorns, klankschalen en tempelbellen. In een rookgordijn van 
wierook zit de oude lama Tahak Rinpoche in lotushouding 
temidden van de kring heiligen  te schrijven. Hij is door het 
orakel aangewezen om zich op te offeren. Nadat de lama al 
zijn wijsheid aan het Manifest van Lhasa heeft toevertrouwd, 
wordt het perkament opgerold en in een gouden koker 
gedaan. Deze wordt samen met twee witte zijden sjaals in 
een geheim vak in de muur achter het gouden boeddhabeeld 
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verstopt. Als de tijd daarvoor rijp is, zal het manifest openbaar 
gemaakt worden. Zo blijft de geheime Tibetaanse wijsheid 
veiliggesteld voor de toekomstige generaties in een andere 
tijd. 

‘Pandemie…’, murmelt de nauwelijks te verstane Tahak 
Rinpoche. ‘Twee geliefden uit oost en west bezoeken deze 
Jokhang tempel…’ 
Geen enkele lama begrijpt de betekenis van zijn woorden, 
maar ze worden nauwkeurig in een boek genoteerd. 

De Chinese soldaten marcheren ondertussen door de straten 
van Lhasa, terwijl de Tibetaanse bevolking geschrokken 
toekijkt. Wat kunnen ze doen? Vechten past net zo min bij 
Tibetanen als wandelen dat is voor vissen. 
Een speciaal Chinees commandoteam heeft de orders 
gekregen om de Jokhang tempel zo snel mogelijk binnen te 
gaan en alle hoge lama’s gevangen te nemen en ze naar 
Beijing te brengen. Onder hen is de zesentachtig jaar oude 
gezant van de dalai lama de hoofdprijs. Met behulp van 
martelingen als pressiemiddel zal elke kennis uiteindelijk 
door hem worden prijsgegeven, zo is de verwachting van 
Mao Zedong. De spanning neemt toe als de soldaten de 
Jokhang tempel binnengaan. De ceremonie is nog niet ten 
einde en lama Tahak Rinpoche heeft zijn ziel nog niet aan de 
eeuwigheid gegeven. Het dreigt volledig mis te gaan!  

Terwijl de pelgrims op het plein tot hun schrik zien hoe de 
commando’s de kleden bij de ingang verscheuren en zonder 
enig respect de Jokhang tempel binnenstormen, klinken door 
de stad negen lange hoornsignalen vanaf de balustrade van de 
tempel. De gezant van de dertiende dalai lama zit nog altijd 
rechtop, midden in de tempel tussen de slierten wierook, 
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maar zijn hoofd is voorover gevallen. Er is bij de tijdelijke 
spiritueel leider geen hartslag meer waarneembaar. Zijn ziel is 
met de kennis van de vijfde dimensie opgegaan in de 
eeuwigheid en zodoende onbereikbaar geworden voor Mao 
Zedong en zijn handlangers. Vanaf nu bestaat er nog één 
versie van deze unieke wijsheid. Ze is opgetekend in het 
Manifest van Lhasa en verstopt in de muur achter het gouden 
boeddhabeeld, onder het toeziend oog van de spirituele 
wereld. 

De afgezant van de dertiende dalai lama is gestorven tijdens 
zijn meditatie en wel op het juiste moment, geen seconde te 
vroeg en geen seconde te laat. De Chinese commando’s 
verlaten de tempel met de overgebleven lama’s tussen hen in, 
elk van hen zal op de gekende Chinese manier worden 
ondervraagd. Toch is de missie van de Chinese commando’s 
niet geslaagd. Lama Tahak Rinpoche behoort niet tot een van 
de gevangenen. Dit oneervolle resultaat van de missie 
verdient maar één straf voor de leider van de commando’s. 
Mao Zedong kent geen genade voor mislukking! Terwijl de 
hoogstgeplaatste Tibetaanse lama’s worden afgevoerd, blijft 
het Manifest van Lhasa achter in het heilige der heiligen van 
de Jokhang tempel. 

De vraag die de gekwelde monniken rest, is of het manifest 
ooit het levenslicht zal zien als geliefden uit oost en west 
tijdens een pandemie de Jokhang tempel zullen bezoeken. De 
kans daarop is nihil! Er is helemaal geen pandemie en hoe 
moeten lama’s geliefden uit oost en west herkennen als ze de 
tempel bezoeken? 
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Amsterdam 
14 maart 2014 
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-2- 

Ik herinner me nog altijd die ene dag die mijn leven volledig 
op zijn kop zette. Het was op 7 juli 2007, toen ik een e-
mailbericht ontving van een voor mij nog onbekende 

afzender. Ik kon ondanks verwoede pogingen de persoon 
achter het e-mailadres niet achterhalen. De e-mail bevatte 
informatie die meer dan boeiend was, omdat ik haar niet kon 
verklaren. Het was een bericht dat inging op de opmerkelijke 
vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln. Er 
bleken zoveel gelijkenissen tussen de twee Amerikaanse 
presidenten te zijn, dat dit ver voorbij toeval gaat. Voor het 
eerst in mijn leven ging er een lampje branden dat toeval 
wellicht niet bestaat en dat er door een onbekend intelligent 
Veld meer gestuurd wordt dan wij denken.  

Het mailbericht raakte door de hectiek van mijn leven als 
beurshandelaar op Wall Street op de achtergrond. Pas nadat ik 
een fatale aandelentransactie had gedaan en ik financieel en 
mentaal volledig aan de grond zat, kwam het mailbericht 
weer in mijn gedachten op. Ik besloot op onderzoek uit te 
gaan. Tijdens een reis naar Harvard University in Amerika 
ontsloot professor Markowitz voor mij de kennis over de 
vierde dimensie. Dit is de dimensie waarin alles en iedereen 
in tijd en ruimte met elkaar verbonden is en waarbij je
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