01-07-2019

Onze nieuwsbrief voor onze werkzaamheden op Curaçao
Voor 2019 zit ons verblijf op uw mooie en gezellige Curaçao er helaas alweer op. Wij mochten ook dit jaar weer
op Morena Eco Resort veel mooie en lieve mensen ontmoeten en behandelen in de groepshealing, meditatie,
behandelingen en cursussen. Het was voor ons weer een mooie ervaring met veel mooie en dankbare
behandelingen, meditatie, groepshealing en cursussen.
In 2020 komen wij alweer voor de 9de keer terug naar het mooie, gastvrije en gezellige Morena Eco Resort op
Curaçao. Waarschijnlijk arriveren wij in 2020 op maandag 27 april 2020 weer op Hato Airport. Wij verblijven dan
waarschijnlijk tot donderdag 7 mei 2020. Maar deze datums zijn uiteraard nog onder enig voorbehoudt omdat wij
afhankelijk zijn van de schoolagenda van Romy.
In september 2019 hopen wij de definitieve datum te kunnen presenteren.

Gert van Beek

Romy van Kleef

Ook in 2020 gaan wij weer opleidingen, meditaties, behandelingen en groepshealingen verzorgen in
Natuurgeneeskunde / Alternatieve geneeskunde. Uiteraard zijn ook in 2020 weer alle activiteiten op het Morena
Eco Resort bij de Jan Thielbaai.
Nieuw in 2020 is de eerste dinsdagavond dat Romy en ik op Curaçao zijn. Die avond gaan we mensen van alle
informatie voorzien over onze activiteiten op Curaçao, hoe Natuurgeneeskunde werkt en wat u van de
behandelingen, opleidingen, lezingen, meditaties en groepshealingen kan verwachten. In de volgende nieuwsbrief
zullen wij u uitgebreid informeren over deze avond die overigens GRATIS toegankelijk is.
In 2020 is het ook weer mogelijk om individuele behandelingen te krijgen van ons. Dit kan op alle dagen maar
alleen op afspraak. Voor de groepshealingen, meditaties, individuele behandelingen en opleidingen kunt u zich
alweer opgeven. Alleen bij de groepshealingen kunt u ook zo binnen komen lopen zonder aanmelding. Maar zit
een groep vol, gaan de mensen die zich aangemeld hadden voor.
Kijk voor alle (actuele) informatie op: http://www.relax-4u.com

Zie hieronder onze VOORLOPIGE planning voor 2020.
Ons voorlopige planning voor 2020:
- Relax-4u is vanaf 27 april 2020 tot en met 7 mei 2020 aanwezig op Curaçao.
Het programma van de opleidingen, meditaties en groepshealingen is:
- Dinsdagavond
28 april 2020 (Informatieavond / lezing: Wat is Natuurgeneeskunde en hoe werkt het?)
- Vrijdagavond
1 mei 2020
(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1)
- Zaterdagavond

2 mei 2020

(Groepshealing)

- Zondagochtend
- Zondagmiddag

3 mei 2020
3 mei 2020

(Chakra Meditatie)
(Groepshealing)

- Woensdagavond

6 mei 2020

(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 2)

(om Natuurgeneeskunde level 2 (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
De opleiding Chakra Healing wordt in 2020 volledig geïntegreerd in de cursus Natuurgeneeskunde Level 2.
Zit een groep vol, hebben wij ook in 2020 weer ruimte genoeg om een tweede dag te plannen.
Zoals het voorlopige programma 2020 er nu ligt, doet Dennis Daniels op donderdagavond 28 april en
zaterdagmiddag 2 mei 2020 zijn lezing op Morena Eco Resort. Zo snel het onderwerp bekend is, komt zijn lezing
ook in de agenda voor 2020 te staan en besteden we een stuk eraan om u te informeren over zijn onderwerp.
Romy en ik kijken nu alweer reikhalzend uit naar onze reis in 2020 naar uw prachtige eiland Curaçao. Eigenlijk
hebben wij alweer heimwee naar Morena Eco Resort en Curaçao.

Deel deze nieuwsbrief met iedereen die u kent op Curaçao en geïnteresseerd is in Alternatieve geneeswijze of
Natuurgeneeskunde. Zoals het er nu uitziet, hopen wij u weer te kunnen en mogen ontmoeten vanaf
maandagavond 27 april 2020 op het mooie, gezellige en gastvrije Morena Eco Resort.
De volgende nieuwsbrief kunt u rond 1 oktober 2019 van ons verwachten. Wij hopen dan ook de definitieve data
en definitieve planning in die nieuwsbrief te kunnen zetten.
Veel liefs en gezondheid toegewenst; Gert van Beek en Romy van Kleef.
U kunt ons altijd bereiken via:
- Website:
- E-mail:
- Facebookpagina;
- Telefoon Morena Eco Resort:
- NEDERLANDS mobiel:

http://www.relax-4u.com
info@relax-4u.com
facebook.com/Relax-4u
005999-74 73 737
(ALLEEN BESCHIKBAAR ALS WIJ OP CURAÇAO ZIJN)
0031-650 612 579
(ALLEEN VIA WHATSAPP)

Het adres waar wij alle groepshealingen, meditaties, behandelingen en opleidingen verzorgen is:
Morena Eco Resort (u dient zich even bij de receptie te melden)
Kaya Damasco
Jan Thielbaai, Curaçao

Wil u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier

