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Quantum Jumping

Wat als alles wat je 
wenst al bestaat?
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Volgens de kwantumwetenschap 
is er niet één tijdslijn, maar zijn 
er een oneindig aantal parallelle 
tijdslijnen waar andere versies van 
jou (dubbelgangers) variaties van 
jouw leven leiden. Variaties waarin je 
andere vaardigheden hebt ontwikkeld, 
succesvoller bent, gelukkiger of 
financieel onafhankelijk misschien. 
Sciencefiction? Fantasie? Geenszins, 
aldus Roy Martina. Sterker: “Het is heel 
simpel. Het enige dat je hoeft te doen, 
is je voor te stellen hoe het is om je 
dubbelganger te zijn.”

TEKST: ROY MARTINA

Wat betekent het als ergens in de oneindige uitgestrekt-
heid van ruimte en tijd er een dubbelganger van jou is die 
jouw hartenwensen heeft gerealiseerd? Misschien denk 
je dat het allemaal fantasie is, maar wat als alles wat je 
wenst al bestaat? Wat als er een methode is om dat leven 
moeiteloos aan te trekken? Misschien droomde je als kind 
dat je brandweerman, piloot of arts zou worden. Wat is er 
van die dromen terechtgekomen? Leef je je droom? Weet 
je waarom je op aarde bent? Wat als er één van je dub-
belgangers andere beslissingen heeft genomen en nu een 
leven ervaart waarnaar jij ook verlangt. Stel je voor dat 
er ergens in één van deze parallelle universa een dubbel-
ganger wél haar soulmate heeft gevonden of financieel 
onafhankelijk is, of een succesvolle auteur, topcoach of 
trainer is. Hoe zou je dat naar je toe kunnen trekken? Wat 
als ik je zou vertellen dat het niet alleen mogelijk is, maar 
juist heel makkelijk bovendien?

Wet van resonantie
‘Quantum Jumping’ is een term van Burt Goldman, die 
een methode heeft ontwikkeld om vaardigheden van 
dubbelgangers te downloaden: hij heeft zonder enige 

training van derden puur met een soort visualisatietech-
niek piano leren spelen, schilderijen gemaakt, boeken 
geschreven en nog veel meer. Quantum Jumping is een 
soort creatieve visualisatietechniek, waarbij je je verbeeldt 
naar een parallelle tijdslijn van jouw keuze te gaan (sprin-
gen door een interdimensionaal portaal) om daar jouw 
dubbelganger te ontmoeten die de vaardigheden heeft 
en het leven leeft dat jij zou willen ervaren. Vervolgens ga 
je in dialoog met je andere zelf om van hem te leren of 
zijn talenten/vaardigheden eigen maken om in je leven 
hier op aarde te gebruiken. Dit is de basis van een revo-
lutionaire nieuwe methode om versneld vaardigheden te 
ontwikkelen en het leven aan te trekken dat jij wenst. Eén 
van de wetten van de kwantumfysica is dat frequenties de 
blauwdruk zijn van materie en dat wij door onze frequen-
ties te veranderen de wereld om ons heen veranderen. 
Met andere woorden: als jij resoneert met de frequenties 
van overvloed, trek je overvloed aan. Resoneer je met de 
frequenties van iemand die een buitengewoon liefdevolle 
relatie heeft, dan zal jij iets vergelijkbaars aantrekken. 
Aan de andere kant: als jij resoneert met frequenties van 
armoede, depressie, eenzaamheid en boosheid, is dát de 
realiteit die je creëert om je heen.

Intentie zonder ruis
Intentie ligt aan de basis van de creatie van een blauw-
druk om iets te materialiseren. Als je het goed doet, dan 
hoef je het maar één keer te doen. Voorbeeld: toen ik 
achttien jaar was, leed ik aan een winterdepressie. Het 
liedje Samba pa ti (de B-kant van de single Black Magic 
Woman van Carlos Santana) werkte helend voor mij. Na 

Creatiekracht

In de praktijk

Voorbeeld van een kwantum-intentie: ‘Zelfs als ik 
niet weet hoe ik een kwantumsprong kan maken 
naar een andere tijdlijn om praktische informatie, 
hulpbronnen, ervaringen, nieuwe ideeën en ad-
vies te krijgen van mijn dubbelganger… wat ik wél 
weet is dat het nu al zo is!’ Stel je dan voor dat je 
verbinding maakt met de tijdlijn van je verlangens 
en zeg: ‘Ik verwijder nu alle overtuigingen en condi-
tioneringen die me op welke manier dan ook zullen 
blokkeren om mijn verlangens aan te trekken!’ Stel 
je vervolgens voor dat je nu alle informatie in je 
mind verwijdert die je beperkt in het openstaan   
om je droomleven moeiteloos te manifesteren. 
Visualiseer hoe deze informatie uit jouw hersenen 
verdwijnt. Stel je dan voor dat je verbinding maakt 
met je dubbelganger in de tijdlijn van je verlangens 
en zeg: ‘Ik download nu alle hulpbronnen en vaar-
digheden die me zullen helpen om mijn verlangens 
te manifesteren met gratie, genot, en gemak!’ Stel 
je voor dat je al deze hulpbronnen in je hersenen 
downloadt om het leven van je dromen te manifes-
teren. Voel het gebeuren, ervaar dat leven alsof het 
nu al zo is.

‘Stel je voor dat in een parallel 

universum één van jouw 

dubbelgangers wél zijn of haar 

soulmate heeft gevonden’
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een week die single platgedraaid te hebben, was mijn 
depressie verdwenen. Ik weet nog hoe dankbaar ik me 
voelde en ik vanuit die dankbaarheid de wens het heelal 
instuurde: ‘Ik wil Carlos Santana bedanken voor het maken 
van dit nummer’. Moet je je voorstellen dat ik 32 jaar later 
met Carlos in zijn studio zit en daar zo’n vier uur alleen 
met hem doorbreng en hem ook heb kunnen bedanken 
voor Samba pa ti! Het bijzondere is dat ik in die 32 jaar 
mijn intentie volledig vergeten was en ik nooit meer win-
terdepressie heb gehad. Een intentie moet zonder ruis zijn, 
zonder te hoeven weten hoe het naar je toekomt, zonder 
ambivalente storingen als: ‘Kan ik het wel?’, ‘Ben ik het 
waard?’ of ‘Heb ik alles in me om dat waar te maken?’ De 
meeste mensen hebben last van achtergrondgeruis door 
hun gebrek aan vertrouwen dat het moeiteloos kan.

Jouw frequenties aanpassen 
Het is simpel: wat jij je moet voorstellen, is hoe het is om 
jouw dubbelganger te zijn. Hoe te denken, te voelen en te 
handelen als jouw dubbelganger. Ook kun je fantaseren 
dat je contact hebt met je dubbelganger om advies en 
begeleiding te vragen. Wat zegt hij/zij tegen jou? Wat 
zie, voel en hoor je? Hoe voelt dat om je voor te stellen die 
ander te zijn? Pak pen en papier en laat de woorden stro-
men. Schrijf alles op zonder na te denken. Je zult versteld 
staan van wat er na verloop van tijd op je papier ontstaat. 
Wil je meer weten hoe jij verbinding kunt maken met je 
toekomstige zelf, dan raad ik je onze cursus ‘Buitenzin-
tuiglijke Waarneming’ aan. •

Roy Martina woont in Portugal, is holistisch arts, internationaal auteur, ontwikkelaar van ‘Omega Health Coaching’ 

en geeft wereldwijd workshops (één keer per maand ook in Nederland). Voor alle informatie over de training 

‘Buitenzintuiglijke Waarneming’ kijk je op quantummultiverse.world/qesp-nl. Vul vóór 15 maart 2022 de kortingscode 
‘MASTERCLASS50’ in bij het aanmeldformulier en ontvang als lezer een exclusieve korting van € 50,-

‘Op de meeste intenties zit 

ruis vanwege een gebrek 

aan vertrouwen’

Roy Martina

ACTIE!


