
Alles wat je wenst is mogelijk

In de startblokken



Wie is Roy Martina?

• Ik ben een holistisch arts met 42 jaar 
ervaring. 

• Mijn zielenopdracht is om mijn kennis en 
ervaring te delen om zoveel mogelijk mensen 
te helpen een beter leven te hebben en hun 

ware zelf (potentieel) te vinden.

• Dat deed ik door wereldwijd workshops & 
Retraites te geven, (nu via internet) en ik geef 

Retraites in Portugal voor kleine groepen.

• Mijn 88 boeken zijn door miljoenen gelezen. 

• Mijn zelfbedachte titel is Quantum Mysticus. 
Ik train nu bewuste entrepreneurs en leken in 

de nieuwe Quantum technieken.



Pen & Papier?



Vervul je vurigste 
verlangens

Door te channelen met je 
Quantum Zelf



Waar gaan we het 
over hebben?

In deze korte presentatie heb ik het 
over: het Quantum veld, parallelle 

tijdslijnen, je Quantum Zelf , Quantum 
Zelf klonen en nog meer:

waarom bestaan al jouw Vurigste 
Verlangens al in het Quantum Veld? 

Hoe kan jij het manifesteren van jouw 
Vurigste Verlangens versnellen door te 

Channelen met jouw Quantum Zelf?



wat je eerst moet
weten is:

De zogenaamde wet van 
aantrekkingskracht is onzin, er zijn 

principes van aantrekkingskracht en als 
je deze principes toepast dan vergroot 
je je aantrekkingskracht exponentieel. 

Dat ga je leren in deze korte 
presentatie.

En iedereen zal denken dat je iets 
magisch hebt waardoor het lijkt alsof je 

altijd geluk hebt. Ook zal je meer 
stralen en er jonger gaan uitzien.



5 zaken zijn 
belangrijk

1. Wat je uitzendt (intentie) is dat 
zonder ruis?

2. Hoe sterk is de intensiteit van je 
uitzending?

3. Hoe consistent is de 
uitzending?

4. Hoe vaak is de uitzending en 
hoe lang?

5. Ontvang je de signalen van het 
Universum?



Wat is het 
Quantum veld? 

Alles wat er bestaat in het 3-
Dimensionale Universum is uit 
energie ontstaan en is verbonden 
met energie.

De informatie in de energie is de 
blauwdruk van wat we waarnemen 
(materie), indien we de blauwdruk 
kunnen veranderen dan 
materialiseren we iets anders.

Bv. Ons DNA is de blauwdruk voor 
ons lichaam, indien we dat 
veranderen, verandert het lichaam.



Wat is het 
Quantum veld? 

Het Quantum veld is het 
verbindende energie veld van 
informatie tussen alles dat 
bestaat in het zichtbare (3-
Dimensionale veld) en het 
onzichtbare (5-Dimensionale 
veld).

De 4e Dimensie is tijd.



Wat zijn parallelle 
tijdslijnen? 



Wat zijn parallelle
tijdslijnen? 



Op elke tijdslijn is er 
een kloon van jou
Die een variatie van jouw leven leidt.

Elke mogelijke variatie van jouw leven 
wordt geëxploreerd door je Hoogste 
Zelf (de oorspronkelijke vonk) die zich 
heeft opgesplitst in oneindig veel 
deeltjes die tegelijkertijd oneindig veel 
levens ervaart, niet alleen parallel aan 
deze tijd maar in alle tijden die je hebt 
gekozen te leven, tegelijkertijd parallel 
aan nu.



Boeken, Sci-fi films bespreken dit 
thema



Al jouw vurigste verlangens bestaan al

Het is anders dan je hoofd, je 
hoofd kan onzin verzinnen 
gebaseerd op je onbewuste 
programma’s, ego,  
conditioneringen, 
hypnotische suggesties, enz.
Jouw hoofd kan besluiten dat 
iets niet mogelijk is.



Jouw hoofd houdt jouw hart tegen

met onzin zoals eigenwaarde, 
niet verdienen, moeten 
verdienen, moeten werken 
om iets te verdienen, geloven 
dat je het niet kan, niet goed 
genoeg bent en nog meer 
onzin.



Alles wat jouw hart verlangt is van jou

Als je het verlangt betekent 
het dat je verbonden bent 
met de tijdslijn waar een 
andere JIJ (Quantum Zelf) 
dat ervaart!

Dat is een wet uit het 
Quantum Veld.



Als jij dezelfde frequentie hebt

Als jouw Quantum Zelf op 
een andere tijdslijn, dan 
kan het niet anders dan dat 
jij dit aantrekt!

Dat is de wet van 
resonantie.



Stemvorken metafoor



Quantum Zelf

Elke kloon is een variatie van 
jou.

Als jij weet wat je hart verlangt 
heb je een kompas naar die 

tijdslijn waar jouw kloon jouw 
gewenst leven ervaart, die 

kloon noemen wij jouw 
Quantum Zelf (QZ).

Als jij dezelfde persoon als je 
QZ wordt, dan manifesteer jij 
hetzelfde als je QZ. Dat is een 

wet!



De wet van resonantie:



Quantum Zelf



Quantum Zelf: dat is wie je 
wilt worden!



Welke versie van mij leeft mijn droom 
leven?

Welke kwaliteiten?
Welke overtuigingen?

Welke gevoelens?
Welke hulpbronnen?

Wat is anders?
Waar moet ik aan werken?



Intentie is de 
sturende kracht

Bewustwording betekent bewust worden 
hoe je creëert, indien je niet je acties vanuit 
een intentie doet, creëer je onbewust 
vanuit je focus (waar je aandacht aan geeft)

Als je bijv. veel klaagt en niet happy bent, 
creëer je meer van dat wat je niet prettig 
vindt omdat je hier veel energie aan geeft.

Als je de dag begint met je intentie voor de 
dag en je toekomst en je eindigt de dag 
met je intentie voor de nacht en je 
toekomst, houdt je je aandacht op wat je 
wilt!



Intentie kracht

Visualiseer wat je wenst en versterk dat 
met je gevoelens.

Maak dat gevoel zo sterk dat je het voelt 
vibreren in je lijf.

Voel de dankbaarheid alsof het nu 
gebeurd is, maak die dankbaarheid 
sterker.

Verbeeld je dat je je succes nu viert, 
maak dat gevoel sterker

Herhaal zo vaak mogelijk.



Liefde is de sterkste creatie kracht!



Jouw hogere zelf is 
verbonden met alle 
tijdslijnen



Quantum Hypnose

De beperking van een hypnotiseur 
is dat hij/zij werkt vanuit wat ze 
geloven. De meesten hebben nooit 
van Quantum Klonen gehoord en 
weten niet hoe je te verbinden met 
je Quantum kloon.

Quantum Hypnose ontwikkeld door 
Dolores Cannon was mijn eerste 
sprong in het Quantum Veld en dat 
hebben we verder uitgewerkt na 10 
jaar onderzoek.



Mijn vrouw is een
channeler geworden



Channelen: 
het kanaal 
worden voor 
een andere 
intelligentie.

In Quantum Hypnose wordt jouw kritisch denken 
uitgeschakeld en je creatief vermogen vrijgemaakt 
om alles te verbeelden wat je zou willen.

Hoe meer je ontspant hoe meer je verbonden raakt 
met het Quantum Veld van informatie.

Dan ben je het kanaal voor informatie uit het veld.

We leren je eerst channelen met je Quantum Zelf om 
vertrouwen te ontwikkelen dat het echt is.



Hoe doe je 
dat?

Verbeelden: fantaseren, hallucineren, 
dagdromen met een intentie om 
informatie te ontvangen van je Hogere 
Zelf, het is heel simpel, maar de meeste 
mensen kunnen geen onderscheid 
maken tussen channelen en hun hoofd.

Daarom werken we eerst met metaforen: 
Stel je je Hogere Zelf voor als een wijze 
guru, die ga je zo dadelijk ontmoeten op 
een mooie plek en die heeft een 
boodschap voor jou.



Wat blijkt?

Heel vaak is de boodschap al bekend, 
want je was al jaren aan het channelen 
maar hebt de boodschap genegeerd of 
weggepoetst.

Dan met wat training komt er nieuwe 
informatie.

Met meer training kan je bv. een boek 
schrijven, meer winst maken op de beurs, 
genezen, gelukkiger worden, nieuwe 
mensen aantrekken in je leven, enz.



Next step

Je verbinden met die Quantum Zelf 
(QZ) die het gelukkigst, gezondst, meest 
liefdevol is, succesvol is, 

De QZ die een leven leeft met gratie, 
genot en geluk en welvarend is, enz.                   
Wat wens je nog meer?

Overvloed, mooi huis, aanzien, enz.

Alles is mogelijk, het begint echter met 
wie je dan bent! (wie je wilt worden)



Het enige wat 
je niet hoeft te 
bedenken

is hoe het naar 
je toe komt!

Want je hoeft 
alleen te worden 
wie je Quantum 

Zelf is.

Dat doe je door 
je te verbeelden 

dat je het al 
bent.

Te voelen wat je 
QZ voelt.

Dat is waarin jij je 
moet trainen.

Elke dag 
doorbrengen in 

die andere 
tijdslijn.



Mijn “secret” 
van succes

Hoe ik wereldkampioen ben geworden met 3 
ongebroken wereld records.

Verschillende wereld bestsellers (boeken)

De mensen heb ontmoet die ik wilde ontmoeten zoals 
Carlos Santana, Deepak Chopra, mijn zielenmaat Joy, 
filmsterren, miljardairs, succes in meer dan 12 landen 
inclusief China, Rusland, Mexico, USA, enz. 

Springen naar die tijdslijn waar het reeds is. (Quantum 
Jumpen)



Mijn cadeau voor jou 
om te starten
In mijn laatste Retraite heb ik een live 
geleide Quantum Voyage (Quantum 
Jump) gechanneld voor de groep.

Met deze “geleide meditatie” kan je 
ervaren hoe het is en om jouw emoties 
(gevoel) sterker te maken.

Ook hoe je de dankbaarheid van je beste 
toekomst kunt gebruiken om wat je wilt 
sneller aan te trekken.



Je komt op onze 
mailing lijst
En dan krijg je informatie over 
Quantum Hypnosis (Juni) en onze 
opkomende Channelings training 
(Juni-Juli)

Als je hart ja zegt, dan weet je wat te 
doen!

Niets hoeft, alles mag.



Quantum Hypnose
Onze online cursus kan je met zijn vieren 
doen voor 1 ticket. Dat betekent dat je 
maar 25% betaalt als je het met zijn vieren 
deelt. Je kan met elkaar oefenen (kan op 
Zoom of bij elkaar) Daarmee helpen we 
ook mensen met een kleine budget. Alle 
4 krijgt een certificaat. Je kan het ook met 
zijn 2’tjes doen.



De link voor je 
cadeau
• Link: 

https://quantummultiverse.world
/gratis-audio

• Hier kan je je aanmelden voor het 
downloaden van de gratis 
Quantum Voyage en de PDF van 
deze PowerPoint presentatie. 



Thank you very much

Ik hoop dat je geïnspireerd 
bent om voor je dromen te 
gaan.

Ik ben nu 10 jaar bezig en heb 
alles gemanifesteerd wat ik 
wilde, nu ga ik manifesteren om 
terug te geven aan de wereld.


