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Hierbij onze nieuwsbrief met onder andere onze plannen voor Curaçao 2021

Romy van Kleef

Gert van Beek

Lieve mensen

Zonder gekke toestanden landen wij eindelijk op maandag 26 april 2021 of maandag 7 juni 2021, alweer voor de
negende keer, op Hato International Airport, Curaçao. Rond december 2020 of januari 2021 nemen wij hier een
definitieve beslissing over. In de volgende nieuwsbrief staat de definitieve data.
Wij logeren dan natuurlijk weer op het mooie, vrolijke en gastvrije Morena Eco Resort aan de Jan Thiel baai.
In 2021 gaan wij op Curaçao weer Groepshealingen, individuele behandelingen en cursussen verzorgen op
Morena Eco Resort.
Waar mogelijk gaan wij dan ook veel samenwerken met Thomas en Cindy Woolthuis van Samma Saya indien zij
gelijktijdig met ons op Curaçao zijn.
Zoals eerder gemeld starten wij onze komst in 2021 met een GRATIS informatie-avond die wij, op de eerste
dinsdagavond dat wij op Curaçao zijn, verzorgen. Ook de koffie, thee en water zijn deze avond gratis.
Wij verblijven tot en met donderdagmiddag 6 mei 2021 of donderdagmiddag 17 juni 2021 op het Morena Resort.
Maar de genoemde datums zijn uiteraard nog onder enig voorbehoudt. De definitieve datums komen zo snel
mogelijk in de nieuwsbrieven en op onze website www.relax-4u.com te staan.

GRATIS Informatie-avond.
Tijdens de informatie-avond gaan wij mensen van alle informatie voorzien over onze activiteiten op Curaçao, hoe
Natuurgeneeskunde werkt en wat u van de individuele behandelingen, healingen, opleidingen, lezingen, en
Groepshealingen kan verwachten. Wij laten u ook ervaren wat Natuurgeneeskunde bij u kan doen en dat u
Natuurgeneeskunde al heel vaak thuis gewoon zelf ook gebruikt.
Wij hebben geen vage verhalen maar feiten, reguliere medische informatie en zichtbare voorbeelden en
oefeningen. Deze informatie-avond is daarom ook zeer interessant om bij te wonen door mensen die een beetje
sceptisch zijn of twijfelen over Alternatieve geneeswijzen en Natuurgeneeskunde. Deze avond laten wij met feiten
en bewijzen ervaren hoe Natuurgeneeskunde werkt en met voorbeelden dat men Natuurgeneeskunde dus bijna
dagelijks al gebruikt zonder dat te weten.
En al hoewel wij deze avond niet gaan behandelen, zal u wel merken dat onze onwaarschijnlijk sterke helende
energie en kracht wel zijn werk zal doen op deze avond. Hierdoor kan u ook tijdens deze informatie-avond veel
verbetering merken in uw klachten.
Natuurlijk is het in 2021 ook weer mogelijk om individuele behandelingen te krijgen van ons. Dit kan op alle dagen
maar alleen op afspraak. Voor de Groepshealingen, individuele behandelingen en opleidingen kunt u zich alweer
opgeven. Alleen bij de Groepshealingen en informatie-avond kunt u zo binnen komen lopen zonder aanmelding.
Maar zit een groep vol, gaan de mensen die zich wel aangemeld hadden natuurlijk voor.
En “VOL” is bij ons ook echt “VOL”. Kijk voor alle (actuele) informatie op: http://www.relax-4u.com

Interview.
Het interview dat wij hadden op zaterdag 11 juli 2020 wordt geplaatst in o.a. de Paravisie. Ook komt het interview
weer op de website www.50plusinnederland.nl te staan.
De Paravisie is op Curaçao o.a. bij de Van den Tweel supermarkten (Albert Heijn) te koop. Uiteraard laten wij het
zo snel mogelijk weten als wij weten in welke maand ons interview geplaatst wordt.

Interval Vasten (Intermittent Fasting)
Op onze website (www.relax-4u.com) staat een pagina vol aan informatie over het Interval Vasten. In Nederland
zijn reguliere artsen en verpleegkundigen enorm enthousiast over deze manier van eten en niet eten.
Klik hier om op die pagina te komen.
Gert van Beek heeft ook meegedaan aan het Interval Vasten. Zijn ervaringen staan op diezelfde pagina.
Met Interval Vasten worden in de ziekenhuizen in Nederland al mooie resultaten behaald bij ziekten en
aandoeningen zoals, Kanker, diabetes, Alzheimer, Parkinson, reuma en afvallen.
Maar wat is Interval Vasten en hoe werkt het?
Tijdens ons verblijf op Morena Eco Resort op Curaçao, verzorgen wij op zaterdagavond 1 mei 2021 een lezing over
het fenomeen Interval Vasten (Intermittent Fasting).

Zie hieronder onze VOORLOPIGE planning voor 2021.
In 2021 op Curaçao:
- Gert en Romy van Relax-4u zijn vanaf 26 april 2020 tot en met 6 mei 2021 aanwezig op Curaçao.
Het voorlopige programma van de opleidingen, meditaties en groepshealingen is:
- Dinsdagavond
27 april 2021 (GRATIS Informatieavond)
- Vrijdagavond

30 april 2021

(Natuurgeneeskunde, iedereen kan het, LEVEL 1)

- Zaterdagochtend
- Zaterdagochtend
- Zaterdagochtend
- Zaterdagavond

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

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

- Maandagavond

3 mei 2021

(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.
Vaak krijgen wij de vraag of mensen de cursussen Natuurgeneeskunde level 1 en 2 meerdere keren mogen
volgen. Natuurlijk mag dat. U mag een cursus zo vaak volgen als u wil. En elke keer ontvangt u een certificaat.
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 26 april 2021 op het mooie, gezellige en gastvrije Morena Eco Resort.
De volgende nieuwsbrief kunt u rond 1 maart 2021 van ons verwachten.
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

