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Best moeilijk om 

dwars tegen de 

gevestigde orde in je 

eigen idealen na te 

streven. Hoe word 

je zo, waar put je 

inspiratie uit en wat 

verwacht je in de 

toekomst te bereiken? 

Het pad van alterna-

tieve duizendpoot 

Roy Martina.

TEKST: HANS VELTMEI JER FOTO ’S : LENNERT VAN DER VEER

“Woede is   mijn drijfveer” 

“Ziekte kan betekenen 
dat we afgeweken zijn 
van ons levenspad”  
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TEKST: HANS VELTMEI JER FOTO ’S : LENNERT VAN DER VEER

“Woede is   mijn drijfveer” 

“Ziekte kan betekenen 
dat we afgeweken zijn 
van ons levenspad”  

Roy Martina (1953) wist al vroeg dat hij 

arts wilde worden. Een aantal bijzon-

dere levenservaringen brachten hem 

op het pad van de alternatieve genees-

kunde. Als therapeut, onderzoeker, 

medium, ontwikkelaar van geneesmid-

delen en coach vervolgt hij zijn missie 

om mensen te genezen. En vooral te 

behoeden voor ziekte. Zijn nieuwste 

uitdaging: kansarme kinderen in Afri-

ka zich tot genie laten ontwikkelen. 

Tijdens een tussenstop in Nederland, 

op doorreis van een bezoek aan zijn 

vader op Curaçao naar een workshop 

in Taiwan, sprak Onkruid met de opge-

wekte duizendpoot. 

“Mijn ritme is drie weken non-stop wer-

ken en dan een week vrij. Om me te herin-

neren wie ik ben en mijn lichaam echt 

even tot rust te laten komen. Ik werk in 

veertien landen en heb een enorm tempo 

van vliegen. Van een weekend knap ik 

dan niet op.  

Gewoonlijk rust ik uit bij mijn kinderen, 

die met hun moeder in Florida wonen, 

maar nu mijn kinderen gaan studeren, ga 

ik meer tijd doorbrengen bij mijn vader 

op Curaçao. Hij is 88 en ik verwacht dat 

hij nog vier tot vijf jaar te leven heeft. 

Sinds hij een beroerte heeft gehad is hij 

erg emotioneel en gevoelig. Ik leer hem 

heel anders kennen dan toen ik ben op-

gegroeid en wil zo veel mogelijk bij hem 

zijn om iets af te ronden.

Als kind op Curaçao leed ik erg aan 

astmatische bronchitis en later kreeg ik 

door de bijwerkingen van de medicijnen 

ook nog ADHD. De reguliere geneeskunde 

was voor mij levensreddend en de krui-

den van mijn oma werkten verzachtend 
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en ondersteunend. Ik groeide dus op tus-

sen die twee werelden. Dat ik toen door 

artsen ben gered, heeft er mede voor ge-

zorgd dat ik later zelf arts wilde worden. 

De artsen waren goden voor mij.

Vlak voor mijn afstuderen in Utrecht 

kreeg ik een zwaar auto-ongeluk waarbij 

ik twee nekwervels brak. De droom om 

chirurg te worden spatte uiteen en ik 

werd geparkeerd als huisarts. Ondertus-

sen bleven de nekklachten voortduren 

en via een fysiotherapeut kwam ik 

terecht bij een acupuncturist. Na vier be-

handelingen was ik klachtenvrij. Tot dan 

toe vond ik de alternatieve geneeskunde 

totale onzin. De behandeling bij de acu-

puncturist was een rude awakening. 

Zes maanden later was ik weer fulltime 

aan het studeren: acupunctuur, voe-

dingsleer en homeopathie in Nijmegen. 

Daar plaste ik voor het eerst van mijn 

leven bloed, na het innemen van thuya, 

mijn eigen constitutiemiddel. In de ge-

neeskunde is bloed plassen bij een man 

heel ernstig, maar nu bleek er door het 

middel een blaaspoliep te zijn losgeko-

men. Toen was ik om voor de homeopa-

thie.

In die twee jaar studie kreeg ik een 

enorme afkeer van therapeuten die 

hun patiënten jarenlang aan het lijntje 

hielden, zonder resultaat. Toen ik in 1980 

mijn praktijk als homeopaat en acupunc-

turist in Maastricht begon, besloot ik dat 

als iemand na tien behandelingen niet 

beter zou worden, de rest van de behan-

delingen gratis zou zijn totdat ik uit zou 

vinden waarom genezing uitbleef. Dit 

bleek een hele goede marketingstrategie 

te zijn. De mensen kwamen van heinde 

en verre en we werden de grootste alter-

natieve praktijk van Nederland.  

Het bleek een vloek en een zegen tege-

lijk. Een derde van de patiënten kwam 

gratis en ik werkte daardoor ongeveer 

voor nop. Maar ik was bezig met on-

derzoek en had tijd om steeds dieper 

en verder te zoeken. Langzamerhand 

ontstond een geheel nieuwe en unieke 

behandeling. 

Die therapie noemde ik Integra, omdat 

het een soort integratie was van alles 

wat ik had geleerd. Maar ik was vooral 

bezig met energie en het lichaam. Er wa-

ren zoveel missing links in de acupunc-

tuur en de homeopathie. Later is het 

spirituele aspect, het stuk van de ziel en 

dingen als levensintentie en karma, erbij 

gekomen. Zo ontstond de Neuro Emotio-

nele Integratie (NEI, red.) als therapie. 

Een van de belangrijkste doorbraken was 

dat de patiënt bij mij net zo verantwoor-

delijk werd voor het resultaat van de 

behandeling als de therapeut. Als alter-

natief arts was mij altijd geleerd dat ik 

honderd procent verantwoordelijk was 

voor de behandeling. Maar de patiënt 

moet ook bereid zijn tijd te investeren 

in de genezing en het onbewuste wil-

len genezen. Als een kind bijvoorbeeld 

weinig aandacht krijgt, maar ineens door 

zijn ouders in de watten wordt gelegd 

wanneer het ziek wordt, dan leert het 

dat ziekte een positieve kant heeft. Dat 

neem je mee in de rest van je leven. 

Veel mensen saboteren zichzelf onbe-

wust. Ook in relaties en sport. Daarom 

ben ik ook in staat om topsporters te 

coachen. Ik heb veel wereldkampioenen 

gecoacht. ‘Coach’ geeft eigenlijk meer 

aan wat ik doe dan ‘alternatief arts’ of 

‘holistisch arts’. Ik coach mensen naar 

gezondheid, succes en welvaart. 

We hebben zoveel conflicten in ons 

leven, en die kunnen leiden tot ziekte. 

Daarom vraag ik nu ‘wat is je levensin-

tentie, ben je op je pad?’ Ziekte kan be-

tekenen dat we afgeweken zijn van ons 

levenspad. Bij een kwart van de mensen 

is de ziekte in één keer genezen als je het 

conflict oplost. 

Ik ben zeven keer Europees kampioen 

karate geweest. Sport was mijn leven 

toen ik jong was. Het was belangrijker 

dan mijn studie en heeft mij veel geleerd 

over focus en prestaties. Daardoor werk 

ik nu met patiënten altijd resultaatge-

richt. En het heeft mij bewust gemaakt 

van verbeeldingskracht, het zien van het 

resultaat voordat je het hebt bereikt. Dat 

heb ik ook teruggebracht in de therapie. 
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“Veel mensen saboteren zichzelf onbewust”
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Nederlands Opleidings Instituut voor
yoga, meditatie, spirituele
ontwikkeling, bedrijfstrainingen en
psychologenpraktijk

Drs. Bernadet Fretz-Kalberlah 

Opleidingen
Osmose biedt de volgende docentenopleidingen:
-  Yogadocent (3 jarige basisopleiding)
-  Meditatiedocent (2 jarige basisopleiding)
-  Kinderyogadocent (1 jarige specialisatie)
-  Zwangerschapsyogadocent (1 jarige specialisatie)
-  Gespreks- en ontspanningstechnieken (1 jarige specialisatie)
- ademtraining

Overige activiteiten
Hiernaast verzorgt Osmose meditatie-avonden, wekelijkse yoga-
lessen voor diverse doelgroepen, themaweekends en -avonden, 
workshops, yogatherapiesessies en bedrijfstrainingen, 
bezinningsweekenden.

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of bel voor informatie:

Secretariaat Osmose
Piet Heinstraat 98, 2518 CL  Den Haag

070-38 34 797
www.osmoseyoga.nl

e-mail: info@osmoseyoga.nl

Individueel afgestemd met persoonlijke aandacht
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Hoe beter mensen kunnen visualiseren, 

des te sneller vindt genezing plaats.

In mijn tijd als topsporter was Muham-

med Ali mijn grote inspirator. Hij kon 

voorspellen in welke ronde zijn tegen-

stander knock-out zou gaan. Daar zit een 

hypnotische kracht in die ik ook gebruik. 

Ik breng mensen in lichte trance en laat 

ze in dialoog komen met hun organen 

en hun ziekte. Dat geeft onthullende 

resultaten, en het mooie is dat zij het zelf 

brengen. Dat komt niet van de coach.

Waar ik goed in was, zoog mij leeg. Ik 

kreeg een burn-out in 1986 en heb de 

praktijk verkocht. Ondertussen was ik op 

Curaçao begonnen met het zelf maken 

van homeopathische middelen, omdat 

het daar verboden is om niet-geregi-

streerde medicijnen te importeren. Dus 

smokkelden we de ingrediënten naar 

binnen en maakten zelf combinaties op 

basis van wat de patiënt nodig had. Zo 

heb ik een enorme ervaring opgedaan. Ik 

doe het nog steeds en heb nu ongeveer 

duizend middelen gemaakt.

In Zwitserland lukte het niet om een 

kliniek van de grond te krijgen, maar er 

is daar wel iets bijzonders gebeurd. Ik 

werd op een nacht om vier uur wakker 

met een onbedwingbare drang om te 

schrijven. Pas na een paar maanden kon 

ik ontcijferen dat ik zeventig onlogische 

combinaties van bloemenessen-

ces en homeopathische mid-

delen had opgeschreven. Om 

allerlei emotionele trauma’s 

en confl icten op te lossen. 

Ik deed het half slapend 

en schreef namen op die ik 

niet kende. Ik voelde een fi jne, 

rustgevende energie. Tegen-

woordig zou ik dat ‘channelen’ 

noemen.

Vroeger kwam ik bij toeval 

op een kanaal, nu kan ik 

mij afstemmen op de 

juiste frequentie. Als 

ik een geleide 

meditatie doe, dan wordt via mij gespro-

ken. Dat gebeurt zo’n tweehonderd keer 

per jaar. Soms ben ik dan in trance, maar 

meestal zit ik erbij en luister ernaar. Ik 

hoor wat ik zeg maar zeg het niet. Dan 

ben ik leraar en leerling tegelijk en krijg 

zo heel veel inzichten. Tegenwoordig kan 

ik gelijk beginnen. Diep in- en uitademen, 

intunen en het gebeurt gewoon. 

Al die ervaringen en technieken samen 

noem ik nu Omega Healing. Daar train ik 

opleiders en coaches in. In Duitsland zijn 

er bijvoorbeeld al dertig trainers. Met be-

hulp van fl owcharts weten ze precies wat 

ze patiënten moeten vragen om tot de 

kern te komen. En voor patiënten heb ik 

een serie van twaalf meditaties gemaakt 

om heling te versnellen.

Ons schoolsysteem is gebouwd op ver-

keerde principes. Alleen het analytische 

linkerbrein wordt gebruikt, maar dat is 

maar een heel beperkt deeltje van de 

hersenen. Als kind heb ik daar veel pro-

blemen mee gehad. Totdat ik vanaf mijn 

tiende op de HBS alles wat ik moest leren 

op band zette en ’s nachts afdraaide. 

Tijdens het slapen leerde ik dan. Op mijn 

zestiende ging ik geneeskunde studeren 

en op mijn tweeëntwintigste was ik cum 

laude afgestudeerd. Dat was niet slecht 

voor een ADHD’er in die tijd. Mijn oudste 

zoon studeert nu in Florida, maar mijn 

jongste zoon is net als ik hyperactief. 

Hij komt naar Nederland en gaat bij mij 

studeren. 

Nu wil ik een school voor wezen in Afrika 

gaan opzetten. Ik wil laten zien dat 

kansloze kinderen kunnen opgroeien 

tot genieën, door ze de juiste vorm van 

educatie en liefde te geven. Ik zie zoiets 

als mijn echte doel op aarde, meer dan 

wat ook. We willen de kinderen hun 

krachten leren kennen om zichzelf te 

ontwikkelen. Het belangrijkste wat je ze 

meegeeft daarbij is eigenwaarde en een 

positief zelfbeeld. De eerste school, in 

Zuid-Afrika of Mozambique, moet er over 

vier of vijf jaar staan.” 




