
>>> UNIEK <<< 

Op Morena Eco Resort, Natuurgeneeskunde 
(eendaagse-opleidingen (incl. certificaat), Individuele behandelingen en Groeps-healingen en -cleaningen) 

Relax-4u is ONDERVOORBEHOUD vanaf 6 juni t/m 16 juni 2022 weer op Curaçao 

                  Gert van Beek                          Romy van Kleef                                Dennis Daniels 

- Gert en Dennis zijn al jaren werkzaam in de reguliere zorg 

- Romy is in opleiding tot ambulance-verpleegkundige 

- Gert en Romy zijn 8ste generatie magnetiseurs. 

- Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeuten met grote reguliere medische kennis 

- Onze behandelingen worden in Nederland tot ruim NAFL.: 2000 per jaar vergoed 

- Zelfs reguliere artsen en verpleegkundige laten zich door ons behandelen 
 

Geen zweverige dingen of wazige verhalen. 

Maar regulier verklaarbare alternatieve- en natuurgeneeskunde. 
 

Tijdens onze opleidingen wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier uitgelegd wat 

natuurgeneeskunde is, hoe het werkt en dat in de basis iedereen het bijna dagelijks al gebruikt. 
(Klachten die aan bod komen zijn o.a. ziekten, pijn, allergieën en scheefstanden (zoals b.v. een scheve heup of scoliose)) 

 

 

 

Het programma verzorgt door Gert en Romy: 

- dinsdag 7 juni 2022 vanaf 20:00 uur tot circa 22:00 uur (GRATIS Informatie- en kennismakings-avond) 

- donderdag 9 juni 2022 vanaf 19:30 uur tot circa 22:00 uur (Opleiding Natuurgeneeskunde level 1) 

- zaterdag 11 juni 2022 vanaf 10:00 uur tot circa 11:00 uur (Groepshealing) 

- zaterdag 11 juni 2022 vanaf 11:15 uur tot circa 11:45 uur (Chakra healing) 

- zaterdag 11 juni 2022 vanaf 11:45 uur tot circa 12:15 uur (Aura healing) 

- zaterdag 11 juni 2022 vanaf 20:00 uur tot circa 21:00 uur (Interval Vasten / Intermittent Fasting) 

- zondag 12 juni 2022 vanaf 14:00 uur tot circa 16:30 uur (Opleiding Natuurgeneeskunde level 2) 

Let op >>>: Level 2 is alleen toegankelijk voor mensen die al level 1 bij ons volgde. 
 

 

De workshop “Pijn bestrijden door middel van massage en voeding” verzorgt door Dennis: 

- vrijdag 10 juni 2022 vanaf 19:30 uur tot circa 22:00 uur 

- zaterdag 11 juni 2022 vanaf 14:30 uur tot circa 17:00 uur 
 

De kosten voor een individuele behandeling en/of opleiding is NAFL.: 50 
De kosten voor een Groepshealing  NAFL.:  20  /  Chakra- en Aura healing is NAFL.: 10 per onderdeel (alle drie samen = NAFL.: 30) 
De informatie- en kennismakings-avond plus de koffie en thee op dinsdag 7 juni 2022 is GRATIS 
 
 
 
 

Alle verdere informatie vind u op www.relax-4u.com. 
 
 

Het adres waar wij verblijven tijdens ons bezoek aan Curaçao: 
Morena Eco Resort          (melden bij de receptie) 

Kaya Damasco 

Jan Thielbaai, Curaçao 

Tel.: 005999-74 73 737 (op dit telefoonnummer zijn wij alleen bereikbaar tijdens ons verblijf op Curaçao) 

Daniels 

Nutrigeneeskunde 
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