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Dankbaarheid 2.0

De laatste jaren wordt er heel veel 
gesproken over kwantum: kwantumfysica, 
kwantummechanica et cetera. In deze 
column wil arts en coach Roy Martina het 
met je hebben over een hele bijzondere: 
Quantum entanglement ofwel (in het 
Nederlands): kwantumverstrengeling. 
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Kwantumverstrengeling is een fenomeen uit de kwantum-
mechanica, waarbij twee of meer kwantummechanische 
objecten zodanig verbonden zijn, dat het ene object niet 
meer volledig beschreven kan worden zonder het andere 
specifiek te benoemen - ook al zijn de beide objecten 
ruimtelijk gescheiden. Dit althans volgens Wikipedia. Ik ga 
een stap (een kwantumstap welteverstaan) verder: kwan-
tumverstrengeling betekent dat je een lus creëert met een 
bepaalde toekomstige tijdlijn die zo onverbrekelijk is, dat 
die tijdlijn wel naar jou móet komen. 

Snelheid van het licht
In de kwantumwetenschap is bewezen dat wanneer twee 
dingen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld twee mo-
leculen, de ruimte en de tijd ertussen onnodig zijn en er 
feitelijk niet toe doen. Als één van de moleculen onmid-
dellijk verandert, veranderen de andere moleculen ook en 
wel met de snelheid van het licht. Dus als we ons kwan-
tum-verstrengelen met een specifieke versie van onszelf, 
bijvoorbeeld ons optimale gelukkige en/of authentieke 
zelf, dan trekken we dat, ook al bevindt die versie van 
onszelf zich in de toekomst, ook nu al aan. We kunnen 
zodoende op elk moment een directe verbinding leggen 
met een tijdlijn van superieure intelligentie en daarvan 
profiteren op velerlei gebied: meer geluk, meer gezond-
heid, meer overvloed en meer zegeningen! Met andere 
woorden: kwantumverstrengeling heeft voordelen op elk 
level van ons bestaan.

Waarom?
Stel je voor dat je een aantal uren kwantum-verstrengeld 
bent in een andere tijd om te genezen van een bepaalde 
ziekte. Er gebeuren drie dingen:

1. Je lichaam zal beter voorbereid zijn om zichzelf van 
ziekte te genezen.

2. Je zult de conflicten die de ziekte veroorzaken nog 
sneller vinden.

3. Je zult een verhoogde synchroniciteit ervaren, zodat 
je de juiste mensen gaat ontmoeten die je kunnen 
helpen op het pad naar gezondheid. 

Hetzelfde gebeurt wanneer we kwantum-verstrengeld 
raken met overvloed: we downloaden en worden één met 
de frequenties van overvloed. En dan begint zich een 
portaal te openen waardoor nieuwe mensen in ons leven 
stappen en we veel sneller overvloed kunnen gaan creë-
ren. Precies de reden waarom we kwantumverstrengeling 
überhaupt willen toepassen: we willen het onszelf gemak-
kelijk maken bij het manifesteren van het leven dat we 

wensen. Grenzen zijn er, nogmaals, niet. Op elk terrein – 
denk aan liefde, levensstijl, gezondheid, werk en overvloed 
– is alles, ja: alles, mogelijk! Ben je bijvoorbeeld op zoek 
naar je zielsverwant? Wanneer je je gaat verstrengelen 
met de tijdlijn waar je bént met je zielsverwant , zal alles 
sneller en veel gemakkelijker gaan.

Kwantum-dankbaarheid
Eén van de bijzondere en belangrijke onderdelen van 
kwantumverstrengeling is dankbaarheid. Dat klinkt en 
lijkt heel simpel, maar de waarheid is dat velen zich er 
niet bewust van zijn hoe oppervlakkig dankbaar ze zijn. 
Zij denken bijvoorbeeld dat dankbaarheid uiten genoeg 
is. Dat kan, maar door onderliggende blokkades blijft 
die dankbaarheid vaak alleen maar bij woorden. Kwan-
tum-dankbaarheid gaat veel verder en bestaat uit drie 
delen:

1. Anticiperende dankbaarheid: je dankbaar voelen alsof 
het al gebeurd is. 

2. Gekoppelde dankbaarheid: dankbaarheid gekoppeld 
aan de mensen die profiteren van onze acties. Dus als 
we ons daar eenmaal mee kunnen verbinden, onder-
vinden we ook meer steun vanuit de kwantumwereld. 

3. Dienende dankbaarheid: het dient ook onze ziel als we 
spirituele keuzes maken. Dus als we ervoor kiezen om 
de meest liefdevolle, vriendelijke persoon te zijn die 
we kunnen zijn, dienen we onze ziel door veel sneller 
geheeld te worden.

Moeder Aarde
Ik weet het, als lezer van ParaVisie ben je waarschijnlijk al 
heel ver. Je bent je bewust dat dankbaar zijn een onder-
deel is van je leven en welzijn. Maar wat als het inderdaad 
méér zou kunnen zijn? Misschien is dankbaarheid een 
automatisme geworden en toch, toch voel je dat er iets 
mist. En dat klopt voor de meesten van ons. In onze Quan-
tum Connection Hypnose Technique ® Training, gaan we 
springen (Quantum Jumping) naar die kwantumversie van 
onszelf waarmee we ons willen verstrengelen en waar-
van we kunnen leren. We downloaden alles wat we nodig 
hebben, begrijpen hoe we zo geworden zijn en trekken 
dat vervolgens in het nu. Ons leven, ons levensdoel en elke 
levensstap vibreert dan op de frequentie van alles wat 
goed is. Zo helpen we niet alleen onszelf, maar maken we 
collectief Moeder Aarde tot een plek waar we met z’n al-
len kunnen genieten en kunnen groeien zoals het bedoeld 
is. Indien je meer wilt leren over kwantumapplicaties voor 
je leven, volg mij dan nu op Instagram: @drroymartina. •
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