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ALAFORS. Otaliga är 
de människor som han 
botat mot allergier, 
migrän, magproblem 
och så vidare.

Shamanen från Chile 
är ett epitet som bäst 
beskriver Carlos Mar-
tinez.

I förra veckan 
besökte han Lenas Zom 
Friskvård i Alafors där 
kunderna stod på rad.

Carlos Martinez, alias Svarta 
räven, kom från Chile till 
Sverige för 25 år sedan. Han 
är bosatt i Gävle, men besö-
ker med jämna mellanrum 
Lena Wolmeryd, som själv 
driver Lenas Zom Friskvård 
samt Ale-Massören tillsam-
mans med Hellevi Lund-
berg.

– Ale-Massören fick kon-
takt med Carlos för 15 år 
sedan och därefter har vi 
hållit kontakten. Det är 
fjärde gången som Carlos 
är här och hälsar på, senaste 
gången var för sex år sedan, 
berättar Lena.

Lena tillämpar själv den 
teknik och den kunskap 
som Carlos Martinez lärt ut. 

Ryggraden utgör det cen-
trala i Carlos behandlingar 
och när det gäller mediciner 
är det naturens eget förråd 
som gäller. Just nu håller 
han på att skriva en bok om 
alternativa mediciner, bland 
annat hur man botar allergier 
och magproblem. Kamomill, 
johannesört, mynta och 
dagkåpa är vanligt förekom-
mande ingredienser.

– Jag fyller 72 år i april 
och vill att mina recept ska 
komma eftervärlden till del. 
Boken kommer att släppas 
någon gång under våren, 
berättar Carlos som själv 
lurade döden i somras.

– Jag låg i respirator 
en hel vecka och var död 
under några minuter. Efter 
tre månader var jag dock så 
pass frisk att jag kunde börja 
arbeta igen, förklarar Carlos.

Ryktet om Carlos visit 
i Ale kommun spred sig 
snabbt bland Lena Wolme-
ryds kunder och snart var 
samtliga behandlingstider 
uppbokade.

– Så är det alltid när 
Carlos kommer hit. Det är 
så många som blivit hjälpt av 
honom under årens lopp att 

de gärna återvänder. Carlos 
lära är unik, hävdar Lena.

Vad säger du till dem 
som tycker att det bara är 
hokus pokus?

– Bevisen står i mina 
händer. Personerna som 
besöker mig får själv 
bestämma om det gör nytta 
eller inte, säger Carlos och 
fortsätter:

– Bara för att du har ont 
i en arm är det inte säkert 
att problemet sitter just där. 
Det gäller att se till helheten 
och ta reda på den bakomlig-
gande orsaken. 

Hur lång tid tar en 
behandling hos dig?

– Jag sätter aldrig någon 
tid, det får ta den tid det tar. 
Det viktigaste är att lyssna på 
vad besökaren har att delge 
mig.

Har du inte funderat på 
att gå i pension?

– Nej, varje individ jag kan 
hjälpa är en glädje för mig. 
Framförallt gäller det alla 
barn som jag har mött genom 
åren, säger Carlos Martinez.

Svarta rävens besök avslu-
tades i söndags eftermiddag 
med en föreläsning i Alafors 
om hur människor själva kan 

hjälpa sig till ett friskare liv 
genom kunskapen av örter 
och hur man får balans i livet.

FOTNOT. TV4 håller just nu på att 
spela in ett dokumentärprogram om 
Carlos Martinez.

Shamanens naturapotek blir snart bok
– Carlos Martinez besökte Alafors
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Medicinmannen och tillika shamanen Carlos Martinez gästade Lena Wolmeryd på Lenas Zom Friskvård i förra veckan.

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Våren är här!

Gäller t o m 1 april med reservation för slutförsäljning.

Mossa GTI och Tak GTI

195:-
  Ord pris 249:-

Färskpotatis till midsommar!
Dags att förgro, vi har flera sorter.

Pensé, ampel 59:-
Kryddväxter

29:-/st

UTHYRES
Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se

www.alebk.se
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Kortkurs för valpar mellan 3-6 
månader & för unghundar mellan 6-15 månader

(i mån av plats även
äldre hundar)
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