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Lieve mensen
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019.
Nog 3 maanden en dan zijn we weer bijna twee weken op het mooie Curaçao. Op het moment dat wij deze
nieuwsbrief voor u schrijven is het bij ons heerlijk voorjaar met 20 graden. De winter is voorbij, het aantal
zonuren loopt weer op, de vogeltjes gaan weer fluiten en de dagen worden langer. Bij ons beginnen nu echt de
kriebels te komen omdat het moment nu echt nadert dat wij weer naar het mooie en gezellige Morena Eco Resort
komen op dushi Curaçao.
Relax-4u is dit jaar alweer voor de 8ste keer op Curaçao. Maandagavond 3 juni 2019 landen wij rond 19:00 uur op
Hato airport. Vanaf dinsdag 4 juni 2019 gaan wij weer opleidingen en behandelingen verzorgen in
Natuurgeneeskunde. Als er vooraf aanmeldingen zijn, verzorgen wij zaterdag 8 juni 2019 een groepshealing in het
Hilton hotel. Op zondagmiddag 9 juni 2019 verzorgen wij op Morena Resort een groepshealing. Op donderdag 13
juni 2019 rond 16:00 uur vertrekken wij weer naar het koude Nederland.
Groepshealing
In een groepshealing behandelen wij een groep mensen tegelijk. U gaat lekker op een stoel of bank zitten en
denkt aan de klacht of plaats waar u behandeld wil worden. Heeft u geen klachten? Dan gaat u lekker ontspannen
zitten en laat onze helende energie over u heen komen. U hoeft aan niemand te vertellen of u behandeld wil
worden of waaraan. En dan is het lekker luisteren en genieten van de groepshealing.
Terwijl Gert voor de groep staat en u van alles vertelt en uw eventuele (medische) vragen beantwoord, lopen
Asha en Romy rond. Met hun bijzonder krachtige helende energie behandelen zij alle drie de aanwezigen. U kan
dan van alles ervaren en voelen. U hoef niets te zeggen. De energie van Asha, Romy en Gert werken automatisch
daar waar u dat op dat moment nodig heb. Heeft u het echt nodig, houden Asha en Romy hun handen even
boven uw schouders en/of hoofd. De groepshealingen zullen maximaal 2 uur duren.
Omdat u nooit kan weten waar iemand aan behandeld wordt of welke emoties bij hem of haar spelen, mag u dus
NOOIT een ander uitlachen om zijn reacties tijdens onze groepshealing. Iedereen moet zich tijdens de
groepshealing bij ons thuis en veilig voelen om al zijn emoties de vrijheid te geven.
Voor een aantal mensen zal onze groepshealing herinneringen oproepen over Jomanda. Zij verzorgde in de jaren
90 in Tiel, Nederland, bijna elke zondag groepshealingen waar duizenden mensen uit heel Nederland naar toe
kwamen. Maar eigenlijk zijn er met haar maar twee overeenkomsten. En dat is omdat er een groep mensen
tegelijk behandeld wordt en er kunnen mensen spiritueel geopereerd worden. Verder is er geen enkele
overeenkomst tussen onze groepshealingen en de groepshealingen van Jomanda destijds. Waar Jomanda altijd
met spirits werkte, werken wij met onze bijzonder krachtige helende energieën. Verder ligt er bij ons niemand op
tafels. Iedereen blijft gewoon lekker op zijn stoel of bank zitten en vrijwel alle aanwezigen krijgen onze handen
boven het hoofd en/of schouders.
Deze groepshealingen zijn mogelijk omdat Gert en Romy zeer krachtige, minimaal achtste generatie,
magnetiseurs zijn. Asha is een bijzonder krachtige derde generatie magnetiseur. Wij kennen geen andere derde
generatie magnetiseurs. Laat staan dat wij een magnetiseur kennen van de achtste generatie.

Vaak krijgen wij dan de vraag; Wat heeft groepshealingen voor toegevoegde waarde aan het programma op
Curaçao van Relax-4u?
Bijvoorbeeld; U heeft één of meerdere klachten waar u zich voor schaamt om over te spreken. Of u wilt op een
plaats op uw lichaam behandeld worden, maar liever niet iemands handen daar hebben. Dan kan
groepshealingen de uitkomst voor u bieden. Maar uiteraard hebben alle bezoekers positieve gevoelens bij de
groepshealingen van ons. Iedereen die een groepshealing meemaakt, merkt wel ergens effect.
Ook met de groepshealingen werken wij met kleine groepen. Dus ook hierbij is het VOL = VOL.
Heeft u interesse? Meld u dan snel aan.
Uiteraard is het ook in 2019 weer mogelijk om individuele behandelingen te krijgen. Dit kan op alle dagen op
afspraak op het Morena Eco Resort waar wij ook dit jaar weer verblijven. Mits er aanmeldingen zijn, hebben wij
op zaterdagmiddag 8 juni 2019 een dagdeel gepland voor individuele behandelingen in het Hilton Hotel.
Kijk voor alle actuele informatie over onze komst naar Curaçao en onze werkzaamheden op uw eiland op:
http://www.relax-4u.com
Ons programma in 2019:
- Relax-4u is vanaf maandagavond 3 juni tot en met donderdagochtend 13 juni aanwezig op Curaçao.
Het programma van de opleidingen is: (Ook voor level 1 hoeft u maar 1 dagdeel te volgen)
- Vrijdagavond
7 juni 2019
(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1)
- Zondagochtend
- Zondagmiddag
- Zondagavond

9 juni 2019
9 juni 2019
9 juni 2019

(Chakra Meditatie)
(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1)
(Groepshealing)

- Maandagavond
- Dinsdagavond

10 juni 2019
11 juni 2019

(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 2)
(Opleiding Chakra Healing op alle 13 Chakra’s)

(om Natuurgeneeskunde level 2 en de Chakra Healing te volgen, dient u level 1 al eens gevolgd te hebben)

Op zaterdag 8 juni 2019 hebben wij een dag gepland in het Hilton Hotel in Willemstad.
- vanaf 10:00 uur tot ongeveer 13:00 uur kunt u zich privé laten behandelen door ons.
- vanaf 14:00 uur tot ongeveer 16:00 uur verzorgen wij een groepshealing.
Hilton gaat alleen door als er aanmeldingen zijn. Kijk dus vrijdagavond 7 juni 2019 even op onze site.
U kunt zich nu al opgeven voor de Meditatie, opleidingen, groepshealingen en individuele behandelingen.
Meer informatie over ons, de cursussen, Meditatie, behandelingen en tijden vind u op: http://www.relax-4u.com
Deel deze nieuwsbrief met iedereen die u kent op Curaçao en geïnteresseerd is in Alternatieve geneeswijze of
Natuurgeneeskunde.
De volgende nieuwsbrief kunt u op 20 mei 2019 van ons verwachten.
Veel liefs en gezondheid toegewenst en tot 3 juni 2019;

Gert van Beek

Romy van Kleef

Asha Gadjradj

Wil u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier

