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Lieve mensen 

Natuurlijk allereerst de beste wensen voor 2020. 

Wij wensen u een heel mooi, positief, liefdevol en gezond 2020. 
 

 

 

 

Deze extra nieuwsbrief versturen wij om u nog even aan het volgende te herinneren. 

>>> GRATIS toegang tot de Groepshealing van 12 januari 2020 <<< 
 

 

 

 

Om het nieuwe jaar positief te beginnen, bieden wij de Groepshealing op zondag 12 januari 2020 GRATIS aan voor 

de abonnees van onze nieuwsbrieven. 

Een dagkaart (Groepshealing, Chakra cleaning en Aura cleaning) kost die dag voor u dan € 15. 
 

Meld u snel aan. Want VOL is bij ons ook echt VOL. 

Aanmelden kan via de e-mail info@relax-4u.nl of telefonisch via 033-88 76 398. 

 
We hebben op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl inmiddels voor het hele jaar 2020 de geplande 

Groepshealingen staan. De Groepshealingen wordt steeds drukker bezocht. Uiteraard hopen wij dat deze trend 

zich doorzet in 2020 zodat wij nog meer mensen kunnen en mogen behandelen. 
 

Onze eerste beurs in 2020 is komende zondag de Paraview in Martini Plaza in Groningen. 

Wij zijn er op die Paraview beurs alleen op zondag 5 januari 2020. 

 

Kijk regelmatig op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl en onze Facebookpagina om te lezen hoe laat wij 

die dag de Groepshealing verzorgen. 

 

 

 

De Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeuten 

       Romy van Kleef                          Gert van Beek 
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Relax-4u heeft drie websites met ieder zijn eigen onderwerpen. 

www.relax-4u.nl 

(met informatie over onze praktijk en de behandelingen die vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars) 
 

www.relax-4u.com 

(met alle informatie over ons werk op Curaçao, voedingsadviezen en Interval Vasten) 
  

www.groepshealing-relax-4u.nl 

(voor onze groepshealingen, Chakra cleaningen, Aura cleaningen, bedrijfsmassages en beursactiviteiten) 
 

Groepshealingen, Chakra cleaningen en Aura cleaningen in Soest: Het programma is: 

- Zondag 12 januari 2020 - 13:30 uur Zaal open 

- Zondag 9 februari 2020 - 14:00 uur Groepshealing 

- Zondag 15 maart 2020 - 15:15 uur Chakra cleaning 

- Zondag 5 april 2020 - 15:45 uur Aura cleaning 

 

De kosten: 

- € 10 Groepshealing (Op 12 januari 2020 voor u dus GRATIS) 

- € 10 Chakra cleaning 

- € 10 Aura cleaning 

- € 25 Dagkaart (Op 12 januari 2020 voor u dus € 15) 

 

De groepen zitten voor 12 januari 2020 al bijna vol. 

Bezoek regelmatig onze website en Facebookpagina. 

 

Uiteraard mag u altijd bij alle Groepshealingen, Chakra cleaningen en Aura cleaningen foto’s of voorwerpen 

meenemen van bekenden en/of overleden personen. Deze kunt u op schoot leggen voor behandeling/healing. 

Ook mag u altijd onder andere eten, drinken en reguliere medicatie meenemen om gratis te laten behandelen 

door onze mensen. 
 

Op onderstaande zaterdagen en/of zondagen staan wij op de volgende beurzen: 

Naam beurs: Datum: Plaats: Locatie: 
- Paraview 5 januari 2020 (zondag) Groningen Martini Plaza 
- Paraview 16 februari 2020 (zondag) Hilversum Dudok arena 
- Samma Saya * 1 maart 2020 (zondag) IJmuiden Zalencentrum Velserduin 
- Pasar Malam* 7 en 8 maart 2020 Rijswijk Broodfabriek 
- Paraview 21 en 22 maart 2020 Rotterdam Ahoy 
- Samma Saya 18 en 19 april 2020 Haarlem Pannenkoek Paradijs 
 

Op de beurzen gemarkeerd met een * is geen Groepshealing, Chakra cleaning en Aura cleaning mogelijk. 

Op alle andere beurzen verzorgen wij dagelijks Groepshealingen, Chakra cleaningen en Aura cleaningen. 

Kijk op www.groepshealing-relax-4u.nl voor de tijden en adressen. De tijden en adressen verschillen per beurs. 

 

Praktijk adres: Adres Groepshealingen, Chakra cleaningen en Aura cleaningen: 
Relax-4u Relax-4u 
Beukstraat 70 Weteringpad 80 
3812 MK  Amersfoort 3762 ES  Soest 
 

Deel deze nieuwsbrief met iedereen die u kent en interesse heeft in Natuurgeneeskunde en groepsactiviteiten. 

 

 

Veel liefs en misschien tot de volgende Groepshealing, Chakra cleaning. Aura cleaning of behandeling. 

Gert van Beek en Romy van Kleef 

 

Wilt u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier 
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