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Vergeet The Great Reset…

Roy en Joy 
presenteren 
The Tesla Reset!
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Dat we momenteel tegen grenzen 
van groei aanlopen, hoeven we 
jou, beste lezer, niet te vertellen. 
De gezondheidszorg implodeert, 
de opwarming van de aarde is 
nauwelijks meer omkeerbaar en 
vele maatschappelijke sectoren zijn 
overbelast en/of onderbemand. Nog 
is een totale ineenstorting van de 
civilisatie vermijdbaar. Maar acute 
hulp om onze wereld leefbaar(der) te 
maken en te houden is geboden! En 
vanuit onverwachte hoek is deze nu tot 
ons gekomen. “Hallo Roy, ik ben Nikola 
Tesla. Ik heb je nodig om me te helpen, 
zodat we de ergste catastrofe kunnen 
voorkomen die de mensheid ooit heeft 
veroorzaakt.”

TEKST: ROY MARTINA & NIELS BRUMMELMAN

Net zoals voor zoveel anderen, is de crisis rondom coro-
na voor de Curaçaos-Nederlandse arts Roy Martina een 
belangrijke eyeopener geweest. Of, zoals hij zelf schrijft 
in zijn boek Quantum buitenzintuigelijke waarneming: 
‘Ik geloofde echt wat ik zag op CNN of een ander groot 
tv-kanaal, totdat corona 24 uur per dag de absolute over-
heerser van al het nieuws werd.’ 

Rand van faillissement
Vanwege zijn statuur en het succes van zijn gezondheids-
programma’s, wordt Roy door de corona reality check 
nog eens extra hard met zijn neus op de feiten gedrukt. 
Daarover vertelt hij: “Vóór corona ging ik drie keer per jaar 
naar China om trainers op te leiden in de door mij op basis 
van vier decennia aan ervaring ontwikkelde curatieve en 
preventieve methode ‘Omega Health Coaching’ (OHC). 
Toen Wuhan in het nieuws kwam, wisten we al een paar 
maanden dat er een virus rondwaarde en dat deze goed 
te behandelen was met methodes uit de OHC. Sterker: 
samen met een groep holistisch therapeuten hebben we 
de frequenties voor corona weten te isoleren en in een 
programma verwerkt dat meer dan zestigduizend keer 
werd gedownload en naar schatting zo’n miljoen mensen 
bereikte. Niemand van de gebruikers belandde, voor zover 
we dat hebben kunnen nagaan, in het ziekenhuis, óók niet 
wanneer er om hen heen coronapatiënten waren. Máár… 
Deze spectaculaire resultaten mochten niet gepubliceerd 
worden in China. Niet heel verrassend, het is immers 

China. Maar onze verbazing was groot toen hetzelfde in 
Europa gebeurde. We werden van Facebook en YouTube 
verwijderd en moesten meer dan 35.000 euro aan boetes 
betalen. Gecombineerd met een aanzienlijk verlies van in-
komsten, bracht dit ons aan de rand van een faillissement. 
Voor ons een teken dat we in de overgangsfase zitten 
van Vissen naar Waterman en dat de duisternis nog erger 
gaat worden voor we voorbij het omslagpunt zijn. Én, 
gestimuleerd door onze gidsen, mede een flinke motivatie 
om door middel van trainingen mensen te helpen met het 
vinden van hun eigen waarheid.”

Heilige graal?
In de sindsdien door Roy, zijn partner Joy en de door hen 
gechannelde gidsen ontwikkelde methodieken, speelt 
hypnose een belangrijke rol. Quatum Healing Hypnose 
en Quantum buitenzintuigelijke waarneming (Quan-
tum BZW) welteverstaan. Roy: “In 2010 kreeg ik tijdens 
een meditatie te horen: ‘De heilige graal ligt verborgen 
onder hypnose!’ We gingen op onderzoek uit en kregen 
de kracht van hypnose bevestigd. Maar de ons beloofde 
‘heilige graal’, die vonden we niet. Totdat we een jaar 
later het werk van Dolores Cannon ontdekten. Als één van 
de eersten is zij erin geslaagd om, via hypnose, mensen 
in contact te brengen met hun ingeboren goddelijke 
wijsheid. Een wijsheid die in het bezit is van je Hogere Zelf, 
een deel van jou die alles van je weet: waarom je hier op 
aarde bent, wat je moet leren, waarom sommige mensen 
in je leven zijn et cetera. Tijdens een training onder leiding 
van Dolores, kwamen we in contact met Joy’s Hogere Zelf. 
Deze maakte ons duidelijk dat een groep lichtwezens 
met ons de afspraak had gemaakt om mensen door ‘een 
komende wereldcrisis’ heen te leiden. Inmiddels hebben 
we de hypnosevorm van Dolores verder uitgewerkt en zijn 
we bezig mensen op te leiden in Quantum BZW, waarmee 
men, via het Hoger Zelf, ook toegang krijgt tot het multi-
versum waar onze best mogelijke individuele en collectie-
ve toekomst te vinden is. Dit is, zo durf ik wel te stellen, de 
snelste weg naar een spirituele ervaring zonder hulpmid-
delen als ayahuasca, LSD, paddo’s enzovoort.”

100 dagen
Roy, welke conditioneringen en overtuigingen moest jij 
op persoonlijk vlak overwinnen om de volle potentie van 
Quantum Hypnose - met z’n sterke nadruk op via buiten-
zintuigelijkheid verkregen informatie - te aanvaarden en 
optimaal in de wereld te kunnen zetten? 

Roy: “Op de allereerste plaats veel zaken waarvan ik 
altijd had gedacht dat ze fantasie waren, zoals de talloze 

Actueel

‘Ik geloofde echt wat ik 

zag op CNN’
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andere dimensies waartoe kinderen makkelijker toegang 
lijken te hebben dan volwassenen. Maar ook de realisa-
tie dat iedereen die ooit geleefd heeft, nog steeds leeft 
én raadpleegbaar is. Denk aan grootheden als Winston 
Churchill, Julius Caesar, Jezus en Nostradamus en we-
zens als aliens, engelen, feeën, natuurgeesten en goden. 
Als spreekwoordelijke klap op de vuurpijl ontdekten Joy 
en ik bovendien dat we niet alleen in contact konden 
komen met ons Hoger Zelf, maar ook met onze toekom-
stige zelven. Hoe fantastisch en wonderlijk het allemaal 
ook mag klinken, we leren mensen in de nieuwe cursus 
van Quantum BZW precies hetzelfde te doen. Onthoud: 
je realiteit is wáár, totdat deze wordt vervangen door een 
andere reeks waarheden. Sta open voor het onbekende.”

Jullie laten je momenteel leiden door de groep die de 
naam ‘Christallin’ draagt. Uit welke wezens bestaat deze 
groep en wat is hun doel?

Roy: “Zeven van hen zijn engelachtige wezens, aangevuld 
door de hogere zelven van Joy en mij. Doel is de mensheid 
te laten ontwaken in de heilige graal die ons eerder be-
loofd was: het Christusbewustzijn. Dat bewustzijn is in ons 
allen aanwezig en bevat de hoogste frequenties die wij als 
mens mogen belichamen, de zogenaamde liefdesfrequen-
ties: dankbaarheid, universeel respect voor alles wat leeft, 
bliss-staat, onvoorwaardelijke acceptatie van anderen, 
vreugde, gratie, vitaliteit, gezondheid en volledige verge-
ving en zegening van anderen. We geven mensen de tools 
om volledig vanuit deze liefde te leven. Een honderd da-
gen durend programma van begeleiding en training leert 
hen emoties los te laten, het goede in zichzelf te vinden en 
paranormale kwaliteiten als channelen en astraal reizen 
te ontwikkelen.”

Pretentieus! Maar laten buitenzintuiglijke ervaringen zich 
wel afdwingen? Laboratoriumonderzoek levert door-
gaans uiterst magere resultaten op…

Roy: “Buitenzintuiglijke waarneming vindt dagelijks plaats, 

of we ons daar nu bewust van zijn of niet. De kunst is het 
om het op afroep te doen en dat is, zo is ons gebleken, 
een aan te leren vaardigheid. Echt, in principe kan ieder-
een dit leren. Met hypnose zelfs versneld. Het doel is om 
mensen in contact te brengen met hun Hogere Zelf, en 
daarmee met het veld van álle informatie, en met de we-
zens waar ze, op zielsniveau, afspraken mee hebben ge-
maakt. Ook leert men contact te maken met toekomstige 
zelven en te kiezen welke ervaring of welk levenspad men 
het liefst gemanifesteerd wil zien. Overigens vind ik het 
vrij logisch dat resultaten met buitenzintuigelijke waarne-
mingen aanzienlijk minder spectaculair zijn wanneer dat 
onder druk en in een steriele laboratoriumomgeving moet 
gebeuren.”

Tesla zoekt hulp
Heel in het bijzonder stellen jullie dat de geniale uitvinder 
Nikola Tesla (1856-1943) nu op zoek is naar een groep van 
twaalf toegewijde channelaars. Een toelichting lijkt op 
z’n plek…

Roy: “Tesla’s belangrijkste uitvinding - de vrije energie - is 
nooit op de markt gebracht. Logisch, want dat zou de 
gevestigde belangen onnoemelijke schade hebben toege-
bracht. Maar daardoor zijn we zo’n honderd jaar geleden 
wel een doodlopende steeg in gedirigeerd, namelijk die 
van de vervuilende fossiele brandstoffen. Hieruit is de tak 
ontstaan die ons plastic en chemische geneesmiddelen 
heeft gegeven; beide producten vernietigen de mensheid 
en onze planeet. Tesla waarschuwt voor onze ondergang: 
als er binnen twee jaar géén werk wordt gemaakt van 
de elektrificatie van de wereld, is de opwarming van de 
aarde een onomkeerbare zaak geworden. Deze elektri-
ficatie moet ervoor zorgen dat CO2 op grote schaal aan 
de atmosfeer onttrokken wordt en dat de auto als een 
generator elektriciteit terug gaat geven aan het net. Het 
probleem van Tesla is dat niet elk brein geschikt is voor zijn 
genialiteit. Maar in totaal heeft hij slechts twaalf mensen 
nodig met buitengewone capaciteiten op het gebied 
van Full Body Channeling (waarbij buitenaardse wezens 
toegestaan wordt het lichaam van een mens te gebruiken 
voor heling en hoogwaardige overdracht van informatie, 
red.). Via hen kan hij alle relevante informatie voor de 
redding van de wereld verdelen over aardse ingenieurs, 
artiesten, kunstenaars en wetenschappers.”

En komen die twaalf er?

Roy: “Nou, we zijn op de goede weg. Er zijn al drie inge-
nieurs bereid gevonden mee te werken en ondertussen 
is Tesla drukdoende geschikte mensen te trainen in hun 
slaap. Wie hij nog zoekt? Mensen die kunnen tekenen, 
makkelijk in trance gaan en zich geroepen voelen om iets 
groters te dienen dan alleen zichzelf en echt een verschil 
willen maken in de wereld. Wie overigens meer wil weten 
over de hemelse taak van Tesla, leest het boek Tesla & Me, 
the legendary inventor returns to help humanity van de 
Franse auteur Didier van Cauwelaert.”

Nikola Tesla
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Pijnappelklier onder vuur
De pijnappelklier wordt ook wel de zetel van onze ziel 
genoemd en speelt een belangrijke rol binnen het pro-
gramma van Quantum BZW. Is het toeval dat dit orgaan 
de laatste decennia vanwege onder andere fluoride en 
straling zo zwaar te lijden heeft?

Roy: “De aanval op onze pijnappelklier is niet nieuw en 
ook niet ‘toevallig’. Toeval bestaat alleen als het niet 
stelselmatig zou plaatsvinden, maar dat is dus wél het 
geval. Getuige bijvoorbeeld de vaccinaties van kinderen, 
waardoor zij van de 5D wereld afgesloten raken en bij-
werkingen krijgen als allergieën, autisme, Asperger, ADHD, 
hyperactiviteit en nog veel meer. Door milieuvervuiling 
zien we ook een versnelling van dementie en chronische 
ziekten en toenemende agressiviteit wereldwijd. Volgens 
de informatie die wij kregen, zijn er op aarde wezens ach-
ter de schermen die er baat bij hebben als de mensheid 
in angst leeft. En omdat angst de lage chakra’s blokkeert, 
stagneert de spirituele groei. Door de pijnappelklier te 
blokkeren creëer je ook slaap- en stress-stoornissen, die op 
hun beurt weer het overlevingsmechanisme triggeren. En 
hoe meer de mens in de overlevingsstand komt, hoe mak-
kelijker deze grijpt naar ongezonde voeding. Waardoor 
het lichaam verder verziekt raakt en angst nog toeneemt. 
Een cath-22! Vandaar dat we in ons programma zes we-
ken werken aan het ontgiften, regenereren en activeren 
van de pijnappelklier. Want vergis je niet: naast onze vijf 
zintuigen, zijn er meer dan veertien andere ingebed in dat 
kleine hersenorgaantje.”

Het door jullie ontwikkelde programma kent voorname-
lijk individuele doelen, terwijl je toch ook vaak wijst op 
het collectief. Hoe valt dat te rijmen?

Roy: “Wij leven als mens in maximale separatie door onze 
disconnectie van ons Goddelijke Zelf en de illusie gecre-
eerd door onze vijf reguliere waarnemingsvermogens. 
Daardoor zijn we een makkelijke prooi voor conditione-
ringen die ons laten twijfelen aan wie we zijn en waar we 
toe in staat zijn. En zie waar we in aanbeland zijn! In een 
kannibalistische, kapitalistische gemeenschap, die eerst 
aan zichzelf denkt en niet aan de consequenties voor 
aarde en (mede)mens. Zolang wij niet beseffen dat we 
een onderdeel zijn van iets groters, blijven we vastzitten 
in de illusie dat we separaat ofwel afgescheiden zijn. De 
persoonlijke zielsmissie van iedereen is altijd dezelfde, 
namelijk ‘de beste en meest liefdevolle versie worden van 
jezelf’. De rest, het uit verbonden individuen bestaande 
collectief, volgt vanzelf.”

Supermens of normaal mens?
In het begeleidende boekwerkje ‘Quantum buitenzintui-
gelijke waarneming’ wordt gerept over het creëren van 
een ‘nieuw ras van supermensen’. Klinkt een beetje eng of 
ligt dat aan mij? 

Roy: “Ik ben blij met deze vraag. Dat geeft me de kans 
duidelijk te maken dat het precies omgekeerd is. We leven 
al heel lang in een wereld waarin we niet de juiste edu-
catie krijgen. ‘Educare’ betekent letterlijk ‘het ontluiken 
van talenten’, niet het volstoppen met informatie. Deze 
misvatting maakt dat de mensheid als collectief stelsel-
matig onder-presteert. In het kort: iedereen - behalve 
sommigen met aangeboren afwijkingen - wordt gebo-
ren met de volledige capaciteit om geniaal te zijn. We 
hebben alles in ons en zijn behept met hersenen die qua 
capaciteit computers evenaren en die verbonden zijn met 
het kwantumveld van oneindige mogelijkheden, ideeën 

Actueel

‘Tesla waarschuwt voor 

onze ondergang’
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en kansen. De rücksichtslose conditionering echter, maakt 
dat wij slechts één schamel procentje van ons potentieel 
gebruiken en dat 90% van de bevolking in een slavenmen-
taliteit van hard werken en weinig verdienen blijft hangen. 
Nikola Tesla is een grote voorstander van een nieuwe 
educatie, waardoor we een verse generatie van geniën 
kunnen trainen die meehelpt de door onze stommiteiten 
gecreëerde calamiteiten te neutraliseren. Het heeft niets 
met technologie te maken. Immers: de gewone mens kan 
veel meer dan de technologie. Maar door gebrek aan de 
juiste training is dat er tot nu toe niet of nauwelijks van 
gekomen. We hebben het dus niet over een nieuw ras van 
supermensen, maar over een ras van normaal functione-
rende mensen.”

Ben je/zijn jullie, mede op basis van alle info verkregen 
via buitenzintuigelijke waarneming, positief over de 
toekomst? 

Roy: “Om heel eerlijk te zijn: jarenlang was ik best wel 
somber over onze toekomst. En toen kwam daar Covid 
nog bovenop en werd ik geconfronteerd met de power 
van Big Pharma, die al een reputatie had van fraude en 
nu alle wetenschap aan de laars lapt door - puur voor het 
gewin - de mensheid gevangen te houden met een virus 
dat minder dan 1% sterfte veroorzaakt. Het leidt artsen, 
die verworden zijn tot ‘drugsdealers’, op in de illusie dat 
chemische producten mensen kunnen genezen. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over de oliemaat-
schappijen of de voedselindustrie, die de mensen berooft 
van volwaardige voeding. Gelukkig heeft Tesla Motors de 
grote autofabrikanten gedwongen om elektrisch te gaan. 

Actueel

Dat is weliswaar een stap in de goede richting, maar nog 
lang niet voldoende. Je kunt je voorstellen hoe blij ik was 
en ben met het contact met Tesla. In plaats van ‘The 
Great Reset’ van Klaus Schwab, waarbij twee derde van 
de wereldbevolking van het toneel dient te verdwijnen, 
spreek ik daarom tegenwoordig liever van ‘The Tesla Re-
set’. Ik zie nu weer licht aan het einde van de tunnel.”

Gratie, genot, gemak
Tot slot: hoe gaat jullie honderd-daagse training bijdra-
gen aan die betere wereld?

Roy: “Om twaalf goede breinen te vinden waarmee Nikola 
Tesla kan werken, hebben we minimaal zesduizend man 
in de training nodig. Daarom hebben we de kosten ervan 
drastisch verlaagd van € 499,- naar € 299,-. Ook is het 
mogelijk de eerste zes weken uit te testen voor € 99,-. Als 
dan blijkt dat het niets voor jou is, dan kun je besluiten te 
stoppen. Ons uitgangspunt is dat eenieder die meedoet er 
voordeel uit moet halen, in de zin van beter begrijpen wat 
5D leven inhoudt. Door uit te vinden wie je gidsen en be-
geleiders zijn, wat je echt bent komen doen hier op aarde, 
welke lessen de meeste aandacht van jou verdienen en 
hoe jij de beste versie kunt worden van jezelf, hebben we 
het meest zweverige deel uit spiritualiteit gehaald en het 
een en ander vele malen praktischer gemaakt. Mooiste 
van alles: je gaat ontdekken dat je omringd bent door een 
schare van lichtwezens die maar één heilig doel hebben, 
namelijk jou te ondersteunen op jouw levenspad! Opdat je 
je weg kunt vervolgen met de meeste gratie, het grootste 
genot en het uiterste gemak.” •

‘Mijn advies: sta open voor het onbekende’

Voor alle informatie over de training Quantum Buitenzintuiglijke Waarneming van Joy en Roy kijk je op 

QUANTUMMULTIVERSE.WORLD/QESP-NL . Vul vóór 1 maart 2022 de kortingscode 'MASTERCLASS50' in bij het 

aanmeldformulier en ontvang als lezer een exclusieve korting van € 50,-!


