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1. Inleiding  

De levensbloem 

 

De ingekleurde levensbloem staat symbool voor 

de vierde dimensie. Jij voegt een extra dimensie 

aan je leven toe wanneer je jouw bloem gaat 

openen. De tijd is er rijp voor!  

 

Sinds kort kunnen we in sommi-

ge bioscopen 3D films bewon-

deren. We ervaren dit als een 

groot spektakel. Hoe geweldig 

moet een 4D film dan wel niet 

zijn? In dit boek kun je ontdek-

ken welke geuren en kleuren de 

vierde dimensie toevoegt aan de ervaring van jouw dagelijkse 

leven. De ‘normale’, driedimensionale ervaring is nog maar een 

begin van wat het leven te bieden heeft. Vanaf 2013 breekt een 

tijd aan waarin voor iedereen een verruimde ervaring mogelijk 

is. De vierde dimensie geeft elke ervaring een magische glans. 

Je voelt een innig contact met de wereld om je heen, terwijl je 

volledig jezelf kunt zijn.  

 

Op het niveau van de derde dimensie (jouw dagelijkse realiteit) 

vertegenwoordig jij één specifieke kleur, één bloemblaadje van 

de levensbloem. Deze kleur staat symbool voor jouw identiteit, 

het samenspel van drijfveren dat jou typeert. Andere mensen 

dragen andere kleuren uit. Zij hebben andere drijfveren en kun-

nen jou aanvullen, ondersteunen of tegenspreken. Samen vor-

men de kleuren een geheel. De levensbloem symboliseert dat 

iedereen met elkaar een harmonische eenheid vormt.  

De ‘normale’, driedimensionale  
ervaring is nog maar een begin van 

wat het leven te bieden heeft. 

Figuur 1. Levensbloem 
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Op 4D niveau ben jij zelf ook een bloem. Je draagt daarom alle 

kleuren van het bestaan in je en bent daarmee een afspiegeling 

van het universum. Ook in jouw individuele leven op aarde kun-

nen de kleuren van het bestaan zich als een harmonische een-

heid manifesteren. Dit is de belofte van de nieuwe tijd. Jij kunt 

jouw bloem ope-

nen, blaadje voor 

blaadje, en vol trots 

en tederheid de 

wereld instralen. 

Met elkaar vormen 

we straks samen een prachtige bloemenweide en verbinden we 

hemel en aarde.  

 

De Maya’s en de vierde dimensie 

 

De Maya’s waren in hun tijd meesters van de vierde dimensie. 

Hun kennis en wijsheid vinden we terug in veel hedendaagse 

boeken. Tenminste, voor zover deze kennis is overgeleverd of 

opnieuw aan de mensheid is openbaard. We mogen niet verge-

ten dat de enorme steden van de Maya’s al waren leeggelopen 

voordat de Spanjaarden voet aan wal zetten, en dat het restant 

van de Maya beschaving bijna 

geheel is vernietigd door de 

Spanjaarden. We weten daarom 

niet precies wat de Maya’s wel 

en niet wisten.   

 

In 2013 gaan we niet terug in de tijd, we worden geen ‘nieuwe 

Maya’s’, hoezeer we misschien ook hier ons best voor willen 

doen. De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde 

manier. Ook al hebben we weliswaar toegang gekregen tot ou-

de kennis; dit laat onverlet dat er een nieuwe uitdaging ligt om 

Ook in jouw individuele leven op 
aarde kunnen de kleuren van het 
bestaan zich als een harmonische 

eenheid manifesteren. 

In 2013 gaan we niet terug in de 
tijd, we worden geen ‘nieuwe 

Maya’s’, hoezeer we misschien ook 
willen. 
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deze kennis te begrijpen vanuit ons huidige wereldbeeld en een 

plek te geven in ons dagelijkse leven. Het moderne leven is zo 

totaal anders dan het leven van de Maya’s indertijd, dat een ver-

taalslag nodig is.  

 

In dit boek kom je inzichten tegen die nog niet zijn beschreven 

in de moderne ‘Maya-literatuur’! We leggen onder andere een 

inhoudelijke koppeling tussen 

de kennis van de ‘Westerse’ 

Maya’s en het chakrasysteem, 

zoals dat is uitgewerkt in de 

‘Oosterse’ spirituele tradities. 

We bieden een verbinding tus-

sen ‘West’ en ‘Oost’, die elke culturele identificatie overstijgt. We 

beschrijven galactische kennis en noemen dit, vanuit ons aardse 

perspectief, de ‘vierde dimensie’.  

 

De voordelen van de vierde dimensie  

 

Het werken met de vierde dimensie kan je veel inzichten ople-

veren, die het leven een stuk aangenamer maken: 

We leggen een verbinding tussen de 
kennis van de ‘Westerse’ Maya’s en 
het chakrasysteem uit Oosterse  

spirituele tradities. 

• jezelf en anderen beter begrijpen 

• inzicht in jouw persoonlijke levensdoel  

• begrijpen hoe iedereen jou op een andere manier kan  

versterken  

• inzicht in de onderliggende betekenis van weerstand of conflict 

• concrete tips voor een probleemloze samenwerking met anderen  

• op elk moment van je leven ‘flow’ en synchroniciteit ervaren  

• ervaren hoe je altijd precies op tijd kunt zijn, zonder je te haasten 

• … 
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Opzet boek  

 

In de loop van dit boek zul je ontdekken dat de levensbloem in 

13 kleuren méér is dan een metafoor. Elke kleur staat voor een 

bepaald aspect van het leven en is thematisch verbonden met 

de 20 tijdzegels, de bouwstenen van de vierde dimensie. Het le-

ren werken met de tijdzegels biedt jou daarom letterlijk de sleu-

tels om jouw bloem te openen.  

 

Dit boek heeft tot doel om jou kennis te laten maken met de 

vierde dimensie. Het geeft een eerste overzicht, een glimp van 

wat je allemaal kunt ontdekken. Als je dit interessant vindt, zijn 

er andere manieren om je verder te verdiepen. Dan is het nodig 

om zelf praktisch aan de slag te gaan en ervaringen uit te wisse-

len met anderen. TimeTools2013 heeft een werkboek ontwik-

keld, waarmee je online aan de slag kunt.   

 

Wat je in dit boek onder andere leert:  

 

• Kennis van de Maya’s in een grotere context kunnen plaatsen  

• Een eerste idee krijgen van wat de vierde dimensie jou kan leren over 

jezelf en hoe je de vierde dimensie een plek kunt geven in je eigen  

leven  

• Begrijpen waarom je altijd tijd in overvloed hebt  

• Kennismaking met de symbolen van de vierde dimensie  

• Kennismaking met de 13 fasen van de beweging van tijd  

• Het begrijpen van het verschil tussen 3D en 4D tijd  

• Kennismaking met enkele belangrijke 4D kalenders 

• Kennismaking met het verband tussen de kennis van de Maya’s en het 

chakrasysteem  

 



 

10 

2012 en 2013  
 

De nieuwe tijd is een zegen! We willen daarom afstand nemen 

van alle rampspoed die in verband wordt gebracht met 2012. 

Daarnaast zien wij in het jaartal 2013 de nieuwe tijdsperiode 

weerspiegeld, die in het teken staat van de 20 tijdzegels en de 

13 tonen (kleuren). Deze 20 zegels en 13 tonen zijn het alfabet 

van de vierde dimensie en vormen samen de sleutel tot een le-

vensstijl vol magie, wijsheid en werkelijke liefde. Nu is het tijd 

om de nieuwe taal 

te leren en samen 

te bouwen aan een 

nieuwe werkelijk-

heid.  

 

Met de nadruk op 2013 willen we overigens niet de omwente-

ling van 2012 ontkennen; deze vindt wel degelijk plaats! Of be-

ter gezegd: deze is al lang ingezet en versnelt zich telkens naar-

mate we het jaartal 2012 naderen en binnentreden. We leven in 

een overgangsperiode. De kosmos ondersteunt straks alleen die 

mensen die voor de volle 100% in het leven staan. Oude patro-

nen, zoals het compromis, gaan niet meer werken. Tijdens de 

overgang zijn er mensen die nog willen vasthouden aan oude 

patronen (macht, controle), ter-

wijl er ook al mensen zijn die 

vanuit totaliteit in het leven 

staan. Dit leidt tot polarisatie en 

soms ook strijd. 

 

Overal waar mensen zich gehinderd voelen om ‘puur’ te zijn, 

ontstaat verzet. Bestaande machtstructuren brokkelen af, rela-

ties met onze medemens komen steeds meer in een ander dag-

licht te staan. We willen afrekenen met schijnwerelden, die ons 

tegenhouden om volledig onszelf te zijn. Deze drang neemt al-

De 20 zegels en 13 tonen zijn het  
alfabet van de vierde dimensie en 
vormen samen de sleutel tot een 

nieuwe levensstijl.  

De kosmos ondersteunt straks  
alleen die mensen die voor de volle 

100% in het leven staan.  



 

11 

maar toe en bereikt haar climax in 2012. Het universum vraagt 

van ons om te gaan vertrouwen op onze innerlijke stem. De om-

wenteling van 2012 vindt daarom in de eerste plaats in onszelf 

plaats en maakt ons klaar voor een nieuwe manier van leven.  

 

Ervaringen uitwisselen  
 

De overgang naar 2013 is een persoonlijke zaak, en toch ook 

weer niet. Door het delen van ervaringen, leren we als geheel. 

We gaan onze individuele ervaring zien als een menselijke erva-

ring, zij het met een persoonlijke inkleuring. Dit relativeert en 

stelt ons tegelijkertijd in staat om bewust te worden van het le-

ven. We zien de grotere patronen en scheppen een innerlijke 

basis voor nieuwe leerervaringen.   

 

We willen iedereen daarom uitnodigen om zijn persoonlijke kijk 

op 2013 te delen. TimeTools2013 heeft hiervoor een webcom-

munity ontwikkeld, waar je gratis lid van kunt worden. Daar-

naast nodigen we je uit om lid te worden van een lokale lear-

ning community, waar je met mensen bij jou in de buurt de 

overgang naar de nieuwe tijd kunt bespreken en beleven. Op de 

website van TimeTools2013 leer je hoe dit kan.  

 

Samenvatting 
 

Samenvattend is dit een boek dat je op een spoor zet. Het is 

een kennismaking met de vele mogelijkheden van de vierde di-

mensie. Je krijgt de kans om volledig jezelf te zijn en hemel en 

aarde te verbinden. De 20 tijdzegels en 13 tonen zijn vanaf 2013 

de sleutel tot succes. TimeTools2013 legt je uit hoe jij deze sleu-

tels kunt toepassen op je dagelijkse leven. 


