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Lieve mensen 

 

Het jaar 2020 gaat voor ons als een raket van start. 

Na de Paraview van november 2019 en de website www.50plusinnederland.nl, besloot ook de Paravisie om in 

februari 2020 een mooi interview met Gert en Romy te plaatsen. Deze Paravisie ligt inmiddels al in de winkels. 

 

De Paravisie is met een oplage van ruim 25.000 exemplaren, waarvan ruim 15.000 abonnees, één van de grootste 

spirituele bladen in Europa en te koop in onder andere de winkels van The Read Shop, Albert Heijn, PLUS, Jumbo 

en Dirk van de Broek. Inmiddels hebben wij al een groot aantal leuke, mooie en lieve reacties op de interviews 

mogen ontvangen. Voor ons mooie positieve energie om met onze maandelijkse Groepshealingen door te gaan. 

 

Onze stand, Groepshealing, Chakra healing en Aura healing op de Paraview beurs van zondag 5 januari 2020 in 

Groningen werd zeer druk bezocht. Ook de Groepshealing, Chakra healing en Aura healing op zondag 12 januari 

2020 in Soest werden druk bezocht. De zalen zaten elke keer bomvol en we moesten zelfs extra stoelen plaatsen 

zodat toch iedereen kon zitten. Ook deze middagen ervaarde iedereen weer positieve verbeteringen in hun 

lichamelijke- en emotionele klachten. 

 

De volgende zondagmiddag met de Groepshealing, Chakra healing en Aura healing is op zondag 2 februari 2020 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. 

 

Acties voor februari en maart 2020 in Soest. 

De normale prijs van een dagkaart kost € 30. In de voorverkoop is prijs € 25. 

Wij waarderen het zeer dat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. 

Als dank betaalt u voor de dagkaart in februari en maart slechts € 20. 

 

Wouw. 

Wat er met de zeer krachtige helende energie van Gert, Romy en Kayleigh mogelijk is, liet een lezer van de 

Paraview ons weten. Zij was de hele dag grieperig geweest. Zij had flinke koorts en voelde zich erg ziek. De 

volgende dag had zij belangrijke zaken te doen die niet verschoven konden worden. Toen zij ‘s avonds naar bed 

ging besloot zij om de Paraview met ons interview erin opengeslagen met onze foto naar boven onder haar 

kussen te leggen. Haar verbazing was de volgende ochtend groot omdat zij de hele nacht lekker had 

doorgeslapen. Bij het wakker worden bleek ook dat zij koortsvrij was en weer fris en fit wakker was geworden. De 

verbazing van Gert, Romy en Kayleigh was ook groot toen zij dit van haar vernamen. 

 

De visitekaartjes 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. 

 

 

 

https://50plusinnederland.nl/verbonden-tot-in-de-eeuwigheid/


Ook voor zondag 2 februari 2020 lopen de groepen al aardig vol. Zoals altijd hoeft u zich voor de Groepshealing 

niet aan te melden. U kan zo binnen komen lopen. Maar VOL is bij ons ook echt VOL.  

Voor deelname aan de Chakra healing en Aura healing dient u zich wel aanmelden. 

 

Aanmelden voor de Groepshealing, Chakra healing en Aura healing kan via: 

e-mail: info@relax-4u.nl 

telefonisch: 033-88 76 398 
 

Het afgelopen jaar hebben wij veel mooie en bijzondere ervaringen gehad in de praktijk in Amersfoort en bij de 

Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen. Wij zijn dankbaar dat wij dat alles mochten ervaren. 

Wij hopen ook dit jaar weer vele mooie en liefdevolle dingen te mogen doen. 

 

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

Groepshealingen staan. De Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen worden steeds drukker 

bezocht. Uiteraard hopen wij dat deze trend zich doorzet in 2020 zodat wij nog meer mensen kunnen en mogen 

behandelen. Uiteraard blijven wij het super vinden om te horen dat tot nog toe iedereen verbetering ervaarde 

tijdens en na onze healingen en cleaningen. 

 

Relax-4u heeft drie websites met ieder zijn eigen onderwerpen. 

www.groepshealing-relax-4u.nl 

(voor onze Groepshealingen, Chakra healingen, Aura healingen, bedrijfsmassages en beursactiviteiten) 
 

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 / Intermittent Fasting) 

 

Helaas moesten wij door omstandigheden de afgelopen tijd wat schuiven in onze agenda’s. Dit schuiven proberen 

wij natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar soms kan het even niet anders. De in deze nieuwsbrief 

genoemde data en adressen zijn op dit moment de actuele. Op onze website www.groepshealing-relax-4u.nl 

staan altijd de meest actuele data en tijden. 
 

 

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

- Zondag 2 februari 2020 - 13:30 uur Zaal open 

- Zondag 15 maart 2020 - 14:00 uur Groepshealing 

- Zondag 5 april 2020 - 15:15 uur Chakra healing 

- Zondag 17 mei 2020 - 15:45 uur Aura healing 

- Zondag 21 juni 2020  

- Zondag 26 juli 2020  

- Zondag 20 september 2020  

 

De kosten aan de kassa zijn:      De prijzen in de voorverkoop: 

- € 15 Groepshealing       - € 10 Groepshealing 

- € 10 Chakra healing       - € 10 Chakra healing 

- € 10 Aura healing       - € 10 Aura healing 

- € 30 Dagkaart (Inclusief 1 consumptie)    - € 25 Dagkaart (inclusief 1 consumptie) 

 

Als abonnee van onze nieuwsbrieven betaalt u in februari 2020 en in maart 2020 slechts € 20 voor een dagkaart. 

Maar meld u dus snel aan. Want VOL is bij ons ook echt VOL. 
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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: 
- 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 
- Paraview 2 en 3 mei 2020 Amsterdam Borchland 
- Paraview 13 en 14 juni 2020 Hilversum Dudok Arena 
- Paraview 28 juni 2020 (zondag) 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 en 27 september 2020 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: Adres Groepshealingen, Chakra healingen en Aura healingen: 
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 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 

http://www.groepshealing-relax-4u.nl/beursagenda.html
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