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Onze laatste nieuwsbrief voordat wij op Curaçao aankomen 

Eerst een grote verandering in onze agenda. 

Eind maart 2019 bereikte ons het trieste nieuws dat het Hilton Hotel op Curaçao in juli 2019 de deuren gaat 

sluiten. Waarschijnlijk zijn dan in juni 2019 de vergaderzalen al leeggeruimd van tafels en stoelen. Om te 

voorkomen dat u en wij tijdens ons bezoek in lege zalen komen te staan, hebben wij besloten om voor zaterdag 8 

juni 2019 alle activiteiten, die wij in het Hilton hotel gepland hadden, te verplaatsen naar het Morena Eco Resort. 

 

Onze geplande groepshealing in het Hilton Hotel van zaterdagmiddag 8 juni 2019 wordt verplaatst naar 

zaterdagavond 8 juni 2019 in het Morena Eco Resort. We beginnen dan om 19:00 uur. 

 

Nog ongeveer twee weken en dan is het eindelijk weer zover. Gert, Romy en Asha van Relax-4u komen dan weer 

aan op uw prachtige en gezellige eiland Curaçao. Wij komen om u weer te behandelen en op een begrijpelijke, 

maar vooral op een herkenbare en tastbare manier te leren werken met Natuurgeneeskunde. 

Gert en Romy zijn 8ste generatie magnetiseurs. Asha is een bijzonder sterke 3de generatie Magnetiseur. Geen 

van drieën hebben zij ooit hun gelijke troffen tijdens bijscholingen in Nederland. Waarbij zelfs Magnetiseurs uit 

Nederland, België en Duitsland aanwezig waren. 

Op maandagavond 3 juni 2019 landen wij rond 19:00 uur alweer voor de 8ste keer op Hato airport. 

                         
 

 

Vanaf dinsdag 4 juni 2019 tot donderdag 13 juni 2019 gaan wij weer opleidingen, behandelen en groepshealingen 

verzorgen in Natuurgeneeskunde / Alternatieve geneeskunde. 

Eén van de nieuwe dingen die wij in 2019 op Curaçao gaan doen, is de groepshealing. 

In de nieuwsbrief van maart 2019 hebben wij uitvoerig de groepshealingen beschreven. Lees die nieuwsbrief 

eventueel nog een keer op www.relax-4u.com/Groepshealing. 

Maar hier even een korte reminder. 

Groepshealingen zijn voor iedereen die interesse heeft. Maar zeker voor mensen die zich schamen om te 

vertellen  aan welke klacht zij behandeld willen worden. Of de klacht zit op een plaats op uw lichaam waar u geen 

handen van iemand anders wil hebben. 

In de 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. U hoeft dat aan niemand te vertellen. En verder is het dan 
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http://www.relax-4u.com/Groepshealing.htm


genieten van onze helende energie en de groepshealing. Vaak horen wij tegenwoordig van mensen dat zij merken 

dat de klachten minder worden of zelfs helemaal verdwijnen als zij ons zien of als wij de ruimte binnenlopen. 

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. 

Inmiddels verzorgden wij al verschillende keren in Nederland groepshealingen. Bij alle groepshealingen  zaten de 

zalen bomvol en was, zonder uitzondering, iedereen zeer positief en hadden zij verbeteringen bemerkt. 

De statistieken van honderden dossiers per jaar, die wij in Nederland en in de afgelopen jaren op Curaçao hebben 

opgebouwd, laat zien dat ruim 95% van de mensen direct tijdens en na de eerste behandeling al verbetering 

ervaren. Ruim 75% van onze cliënten zijn na één tot vijf behandelingen van ons vrijwel klachtenvrij. 

Uiteraard is het ook in 2019 weer mogelijk om individuele behandelingen te krijgen. Dit kan op alle dagen maar 

alleen op afspraak. Voor de groepshealingen kunt u zich ook al opgeven maar u kunt ook zo binnen komen lopen 

zonder aanmelding. De behandelingen, groepshealingen, opleidingen en workshops zijn ook dit jaar weer in een 

ontspannen sfeer op het mooie en gezellige Morena Eco Resort waar wij elk jaar logeren.  

Kijk voor alle informatie op: http://www.relax-4u.com 

Zie hieronder ons actuele programma voor 2019. 

    Ons programma in juni 2019: 

    - Relax-4u is vanaf 3 juni 2019 tot en met 13 juni 2019 aanwezig op Curaçao. 

    Het programma van de opleidingen is: (Ook bij level 1 hoeft u maar 1 dagdeel te volgen) 

    - Vrijdagavond 7 juni 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1) 
 

    - Zaterdagavond 8 juni 2019 (Groepshealing) 
 

    - Zondagochtend 9 juni 2019 (Chakra Meditatie) 

    - Zondagmiddag 9 juni 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1) 

    - Zondagavond 9 juni 2019 (Groepshealing) 
 

    - Maandagavond 10 juni 2019 (Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het,  LEVEL 2) 

    - Dinsdagavond 11 juni 2019 (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) 
 

 

Voor alle activiteiten kunt u zich nu al opgeven. Meer informatie 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. Wij hopen u weer te mogen ontmoeten vanaf maandagavond 3 juni 2019 op het mooie en 

gezellige Morena Eco Resort. 

 

De volgende nieuwsbrief kunt u rond 1 juli 2019 van ons verwachten. 

Veel liefs en gezondheid toegewenst en tot juni 2019; Gert van Beek, Romy van Kleef en Asha Gadjradj. 
 

U kunt ons altijd bereiken via: 

- E-mail:   info@relax-4u.com 

- Facebookpagina;  facebook.com/Relax-4u 

- Telefoon Morena Eco Resort: 005999-74 73 737 

- NEDERLANDS mobiel:  06-50 612 579 
 

Het adres waar wij alle groepshealingen, behandelingen en workshops verzorgen is: 

Morena Eco Resort (u dient zich even bij de receptie te melden) 

Kaya Damasco 

Jan Thielbaai, Curaçao 
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De officiele flyer van 2019 
 

 
 

Wil u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier 
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