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Onze eerste nieuwsbrief over onze werkzaamheden op Curaçao
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden een behandeling heeft gehad of een
workshop / cursus bij ons volgde op Curaçao. Wij willen 3 tot 4 keer per jaar een nieuwsbrief gaan
verzenden om u op de hoogte te houden over onze planningen en werkzaamheden op Curaçao.
Omdat dit onze eerste nieuwsbrief is en het voor sommige mensen alweer een tijdje geleden is dat
zij contact hadden met de mensen van Relax-4u, willen wij ons eerst even voorstellen.

Asha (49 jaar)

Gert (56 jaar)

Romy (15 jaar)

Met succes en tot groot enthousiasme van de deelnemers komen wij al vanaf 2011 jaarlijks naar
Curaçao om mensen te behandelen en op te leiden in Natuurgeneeskunde. Sommige noemen het
Alternatieve geneeskunde of Alternatieve geneeswijze. Wij noemen het Natuurgeneeskunde omdat
de officiële beroepstitel van Gert van Beek is; Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.
Ook is Gert docent in de reguliere (spoedeisende) eerstehulp. Gert krijgt zijn behandelingen in
Nederland vergoed door de zorgverzekeraars tot duizenden Antilliaanse guldens per jaar.
De behandelingen die wij verrichten en wat wij u leren in de cursussen is op Curaçao niet of
nauwelijks aanwezig.
Op Curaçao hebben wij een scala aan behandelingen beschikbaar om u aan alle mogelijke klachten,
ziekten en aandoeningen te behandelen. Dat zijn bijvoorbeeld handoplegging (Reiki, Quantum Touch
en Magnetiseren) en massages (ontspanning en holistisch).
Maar ook de unieke en sensationele Pyramide Healing waarbij wij met Pyramides al uw 13 Chakra’s
behandelen is altijd beschikbaar op Curaçao, als wij er zijn.

Maar wij kunnen ook al uw 13 Chakra’s alleen met de handen behandelen. Vanaf 2019 gaan wij ook
mensen trainen om alle 13 Chakra’s te behandelen. Deze behandeling op alle 13 Chakra’s kunnen wij
nergens ter wereld vinden.
In de loop van de jaren hebben wij op Curaçao bij ruim 95% van onze cliënten verbetering gebracht
met onze behandelingen en in veel gevallen zelfs (onverwachte) genezing. Tijdens de cursussen zijn
er ook altijd wel wonderbaarlijke dingen die de mensen meemaken.
Vanaf maandagavond 14 mei 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018 waren wij alweer voor de
zevende keer op het Morena Eco resort op Curaçao voor behandelingen en cursussen.
Tijdens deze dagen mochten wij weer veel mensen behandelen en opleiden.
Dit jaar hadden wij de cursus Natuurgeneeskunde level 1 en 2. En Asha verzorgde voor het eerst een
Chakra Meditatie. De Chakra Meditatie was voor de deelnemers verrassend te noemen. Na de
Meditatie zeiden de deelnemers het als zeer ontspannend en mooi ervaren te hebben.
Bij Gert was de cursus Natuurgeneeskunde Level 1 voor de deelnemers al indrukwekkend. Maar
zeker de deelnemers aan de cursus level 2 ervaarde dit level als zeer verrassend en indrukwekkend.
In level 2 leren wij de mensen op afstand te behandelen en in de toekomst en verleden. Eén van de
oefeningen tijdens level 2 was om de negatieve en schadelijke stoffen in het leidingwater te
neutraliseren. De deelnemers waren zeer verrast omdat na de oefening het water bij vele anders
gekleurd was en bij allemaal anders smaakte. Iedereen was het er over eens dat het water zachter en
lekkerder smaakte.
Voor 2019 is onze voorlopig planning: (Rond januari 2019 zal de definitieve planning gereed zijn)
- Relax-4u is in 2019 vanaf 27 mei 2019 tot en met 5 juni 2019 aanwezig op Curaçao.
Het cursusprogramma is dan:
- Donderdag 30 mei 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, level 1)
- Zondag 2 juni 2019 (Chakra Meditatie)
- Zondag 2 juni 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, level 1)
- Maandag 3 juni 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, level 2)
- Dinsdag 4 juni 2019 (Opleiding Chakra Healing op alle 13 Chakra’s)
U kunt zich nu al opgeven voor de Meditatie en cursussen / opleidingen.
Uitgebreide informatie over ons, de cursussen, Meditatie, behandelingen en tijden vind u op
http://www.relax-4u.com en http://www.relax-4u.nl
De volgende nieuwsbrief zal rond 1 december 2018 verschijnen.

Veel liefs en gezondheid; Gert van Beek, Asha Gadjradj en Romy van Kleef
U kunt ons altijd bereiken via: info@relax-4u.nl en de Facebookpagina; facebook.com/Relax-4u

Wil u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier

