12-12-2019

Lieve mensen. Hierbij een extra nieuwsbrief met zeer spijtig nieuws.

De therapeuten:

Gert van Beek

Romy van kleef

Op woensdagavond 11 december 2019 hebben Gert van Beek en Romy van Kleef helaas moeten besluiten dat het
voor hun niet mogelijk is om in 2020 naar Curaçao te komen.
De agenda’s en een aantal aankomende grote kostenposten voor o.a. hun opleidingen zorgen ervoor dat er geen
ruimte is voor een reis naar uw mooie eiland Curaçao in 2020.
Na lang rekenen en kijken naar diverse andere mogelijkheden en datums, hebben Gert en Romy met pijn in hun
hart op woensdagavond 11 december 2019 definitief moeten besluiten om een jaar over te slaan.
Gert en Romy wilden tijdig dit besluit nemen om te voorkomen dat er eventueel op het allerlaatste moment de
reis moet worden geannuleerd.
Met deze extra nieuwsbief hopen wij dat u en andere geïnteresseerden in Natuurgeneeskunde tijdig te bereiken
om teleurstellingen te voorkomen.
Wij hopen op uw begrip voor de beslissing van Gert en Romy. Na de jaarwisseling gaan zij al beginnen met de
voorbereidingen voor 2021.
Uiteraard verblijven Gert en Romy ook in 2021 gewoon weer op het gezellige Morena Eco Resort.
In de nieuwsbrief van maart 2020 hopen wij meer nieuws te hebben over de reis van 2021.
Op de website www.relax-4u.com staat alvast de voorlopig geplande datum en programma van 2021.

Gert van Beek en Romy van Kleef wens u een fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Zie hieronder onze VOORLOPIGE planning voor 2021.
In 2021 op Curaçao:
- Relax-4u is vanaf 26 april 2021 tot en met 6 mei 2021 aanwezig op Curaçao.
Het programma van de opleidingen, meditaties en groepshealingen is:
- Dinsdagavond
27 april 2021 (GRATIS Informatieavond)
- Vrijdagavond

30 april 2021

(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1)

- Zaterdagochtend
- Zaterdagochtend
- Zaterdagmiddag
- Zaterdagavond

1 mei 2021
1 mei 2021
1 mei 2021
1 mei 2021

(Chakra cleaning)
(Aura cleaning, is aansluitend aan de Chakra cleaning)
(Groepshealing)
(Interval Vasten / Intermittent Fasting)

- Maandagavond

3 mei 2021

(Opleiding Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 2)

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

Voor alle activiteiten kunt u zich nu al opgeven. Uitgebreide informatie vind u op: http://www.relax-4u.com
Zit een groep vol, hebben wij ook in 2021 weer ruimte genoeg om een tweede dag te plannen.
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 25 april 2021 op het mooie, gezellige en gastvrije Morena Eco Resort.
De volgende nieuwsbrief kunt u rond 1 maart 2020 van ons verwachten. Wij hopen dan ook met meer nieuws te
komen over onze komst in 2021.

Veel liefde 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, cleaningen, 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

