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Lieve mensen
Het Corona virus.
Natuurlijk word het nieuws de laatste weken volledig beheerst door het Corona virus. Daarom hebben wij op de
website een hele pagina eraan gewijd. Kijk op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl voor alle informatie over
het Corona virus.
Wat verder.
De mooie interviews van Gert van Beek en Romy van Kleef in de Paraview (november 2019) en
Paravisie (februari 2020) en op de website www.50plusinnederland.nl hebben vele mooie en lieve reacties
opgeleverd. Iedereen onze dank daarvoor.
Heeft u de genoemde uitgaven van de Paraview en Paravisie gemist, geen nood. U kunt de uitgaven altijd
nabestellen. Dit kan via ons. Maar ook via de Paraview en Paravisie.
Zaterdag 2 mei 2020 hebben Gert en Romy opnieuw een interview. Waarschijnlijk wordt dat interview eind dit jaar
ook weer geplaatste in de Paraview en Paravisie en op de site van 50plus in Nederland.
Wanneer dat interview precies geplaatst wordt laten wij u zo snel mogelijk weten in de nieuwsbrieven en op onze
website www.groepshealing-relax-4u.nl
Verder hebben wij besloten om de namen van de Chakra- en Aura cleaningen te veranderen in healingen. Sommige
mensen vonden het nodig om ons te vergelijken met een schoonmaakbedrijf. Om die mensen te helpen, hebben wij
dus de namen verandert.
Hierdoor zijn de namen van onze groepsactiviteiten nu Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen.
Verder blijft alles hetzelfde.
Op onze les-locatie in Soest moet u altijd een trap op en er is geen lift aanwezig. Wij zijn daarom op dit moment op
zoek naar een andere locatie in midden Nederland (omgeving Amersfoort en Soest) zonder trap. Als wij iets
gevonden hebben, laten wij dat uiteraard direct via onze nieuwsbrieven en websites aan iedereen weten.
Heeft u een tip voor een mooie locatie, horen wij dat graag.
Wij zijn opzoek naar een ruime locatie zonder trap of met een lift. Liefst in de omgeving Amersfoort en zo dicht
mogelijk bij een treinstation of een bushalte maar niet in het centrum van Amersfoort.
De volgende zondagmiddag met de Groepshealing, Chakra healing en Aura healing is op zondag 29 maart 2020.
Vooralsnog op onze les-locatie in Soest. De zaal is open vanaf 13:30 uur. Om 14:00 uur starten wij met de
Groepshealing. Daarna volgen de Chakra healing en Aura healing.
Behandelde visitekaartjes.
De visitekaartjes, met een vlinder erop, die zondags in Soest bij onze Groepshealingen, Chakra healingen en Aura
healingen op de tafel liggen zijn ook behandeld met de zeer sterke helende energie van Gert, Romy en Kayleigh.
U kunt die visitekaartjes altijd GRATIS mee naar huis nemen. Baat het niet, schaadt het niet.

Op zondag 12 januari 2020 lagen die kaartjes er voor het eerst en er zijn veel visitekaartjes meegenomen door de
bezoekers. De reacties waren verbluffend. Veel mensen stuurde ons berichten over de mooie en positieve effecten
van die behandelde visitekaartjes.
Deze behandelde visitekaartjes zijn exclusief beschikbaar voor de bezoekers van onze groepsactiviteiten in Soest. In
onze praktijk en op de beurzen waar wij staan, zijn die behandelde kaartjes dus NIET beschikbaar.
Aanmelden voor de Groepshealing, Chakra healing en Aura healing kan via:
e-mail: info@relax-4u.nl
telefonisch: 033-88 76 398
Of persoonlijk bij Gert, Romy, Kayleigh en Monique
Wij hopen dat de vele mooie, positieve en liefdevolle ervaringen mogen blijven gebeuren en dat u dat ook aan ons
vertelt. Uiteraard mag u ook uw mooie ervaringen op onze Facebookpagina’s plaatsen. Wij hebben twee
Facebookpagina’s. Namelijk “Relax-4u” en “Groepshealingen”. U mag uw mooie en liefdevolle ervaringen op beide
Facebookpagina’s plaatsen.
We hebben op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl inmiddels voor het hele jaar 2020 de geplande
Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen staan. De Groepshealingen, Chakra healingen en Aura
healingen worden steeds drukker bezocht. Uiteraard hopen wij dat deze trend zich doorzet zodat wij nog meer
mensen kunnen en mogen behandelen. Uiteraard blijven wij het super mooi vinden om te horen dat tot nog toe
iedereen verbetering ervaarde tijdens en na onze healingen.
Relax-4u heeft drie websites met ieder zijn eigen onderwerpen.
- Voor onze Groepshealingen, Chakra healingen, Aura healingen, bedrijfsmassages en beursactiviteiten:
www.groepshealing-relax-4u.nl
- Voor informatie over onze praktijk en de behandelingen die vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars:
www.relax-4u.nl
- Informatie over ons werk op Curaçao, voedingsadviezen en Interval Vasten (Intermittent Fasting):
www.relax-4u.com
De Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen in Soest zijn altijd op de laatste zondagen van de maand.
De eerstkomende zondagen zijn:
Datum:
De tijden:
- Zondag 29 maart 2020
- 13:30 uur
Zaal open
- Zondag 26 april 2020
- 14:00 uur
Groepshealing
- Zondag 24 mei 2020
- 15:15 uur
Chakra healing
- Zondag 28 juni 2020
- 15:45 uur
Aura healing
- Zondag 26 juli 2020
- 17:00 uur
Zaal sluit
- Zondag 27 september 2020
Op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl staan altijd de meest actuele data en tijden.
De kosten aan de kassa zijn:
- € 15 Groepshealing
- € 10 Chakra healing
- € 10 Aura healing
- € 30 Dagkaart (Inclusief 1 consumptie)

De prijzen in de voorverkoop:
- € 10 Groepshealing
- € 10 Chakra healing
- € 10 Aura healing
- € 25 Dagkaart (inclusief 2 consumpties)

Maar meld u dus snel aan. Want VOL is bij ons ook echt VOL.

Uiteraard mag u altijd bij alle Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen foto’s of voorwerpen meenemen
van bekenden en/of overleden personen. Deze kunt u op schoot leggen voor behandeling/healing.
Deze foto’s en voorwerpen mag u ook, net als eventueel meegebrachte eten, drinken en (reguliere) medicatie,
GRATIS laten behandelen door onze mensen.

Op onderstaande zaterdagen en/of zondagen zijn wij op de volgende beurzen aanwezig:
Naam beurs:
Datum:
Plaats:
Locatie:
- Pasar Malam*
7 en 8 maart 2020
Rijswijk
Broodfabriek
- Paraview
21 en 22 maart 2020
Rotterdam
Ahoy
- Cirkel *
15 april 2020 (woensdag)
Huis ter heide
v.v. Vliegdorp
- Samma Saya
18 en 19 april 2020
Haarlem
Pannenkoek Paradijs
- Paraview
2 en 3 mei 2020
Amsterdam
Borchland
- Paraview
13 en 14 juni 2020
Hilversum
Dudok Arena
- Paraview
27 juni 2020 (zaterdag)
Groningen
Martini Plaza
- Paraview
11 en 12 juli 2020
Driebergen
Hoenderdaal
- Paraview
29 en 30 augustus 2020
Maarssen
Sporthal Bizonspoor
- Paraview
12 en 13 september 2020
Amsterdam
Borchland
- Paraview
26 september 2020 (zaterdag)
Hilversum
Dudok Arena
Op de beurzen gemarkeerd met een * is geen Groepshealing, Chakra healing en Aura healing mogelijk.
Op alle andere beurzen verzorgen wij dagelijks Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen.
Kijk op www.groepshealing-relax-4u.nl voor de tijden en adressen.
Praktijk adres:
Relax-4u
Beukstraat 70
3812 MK Amersfoort

Adres Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen:
Relax-4u
Weteringpad 80
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 healing. Aura healing of behandeling.
Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeuten, Gert van Beek en Romy van Kleef

Wilt u de nieuwsbrieven niet meer ontvangen, klik dan hier

