
Gert van Beek en Dennis Daniels 
zijn vanaf 15 t/m 25 mei 2017 weer op Curaçao. 

Wij hebben plannen om in de toekomst ook naar Aruba, Bonaire en Suriname te komen. 

Gert van Beek Dennis Daniels 

In Nederland erkende Paramedische Natuurgeneeskundige Therapeuten, Quantum coach en 
docent in de (spoedeisende) eerstehulp verzorgen de behandelingen en cursussen. 

 

Zelfs artsen en verpleegkundige uit gerenommeerde ziekenhuizen 
in Nederland laten zich door Gert en Dennis behandelen. 

 

U hoeft niet in Natuurgeneeskunde te geloven, in de cursussen leren wij het u zelf doen. 
 Sensationele Pyramide-healing (zie voor de uitleg en foto’s op www.relax-4u.nl/pyramide-healing.html 
 Chikungunya en ZIKA 
 Gezond Curaçao (chronische klachten, voeding en natuurlijke medicijnen) 
 In enkele minuten uw lichaam zichzelf laten herstellen van ziekten, aandoeningen en scheefstanden. 

Zoals een scheve heup of scoliose 
 
 

Leer zelf Natuurgeneeskunde toepassen tijdens onze cursussen op: 
De cursus “Zelf genezen met de handen en ademhaling” verzorgt door Gert van Beek is op: 
- Donderdag 18 mei 2017 vanaf 19:30 uur tot circa 22:00 uur 
- Zondag 21 mei 2017 vanaf 14:00 uur tot circa 16:30 uur 
 
De cursus “NutriTouch Healing” verzorgt door Dennis Daniels is op: 
- Zaterdag 20 mei 2017 vanaf 14:00 uur tot circa 16:30 uur 
- Maandag 22 mei 2017 vanaf 19:30 uur tot circa 22:00 uur 
 

Alle informatie over de cursussen vind u op www.relax-4u.com. 

De kosten voor een cursus zijn:  NAFL.: 40 (inclusief koffie en thee) 
De kosten voor een behandeling zijn: NAFL.: 30 
 
 
 

Aanmelden voor alle cursussen plus een behandeling van Gert van Beek, stuur een mail naar info@relax-4u.com 
Aanmelden voor een behandeling van Dennis Daniels, stuur een mail naar danielsnutrigeneeskunde@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Het adres waar wij de cursussen en behandelingen verzorgen: 
Morena Eco Resort (melden bij de receptie) 

Kaya Damasco 
Jan Thielbaai, Curaçao 
Tel.: 005999-74 73 737 
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