
(English below) 

Beperkt in uw contact met uw dierbaren, 

uw therapeut, uw yogadocent…  

en toch behoefte aan een steuntje in de rug? 
 
Gedurende de “houd afstand” maatregelen bied ik voor €5,- 
korte (15 min.) energetische behandelingen op afstand. Vanuit 
mijn praktijk naar uw huiskamer. Een boost voor uw 
immuunsysteem, hulp met aarden zodat u meer rust en 
helderheid krijgt, of wat ik u ook maar mag bieden (dat merk ik 
tijdens de behandeling vanzelf). 
 

Het enige dat u hoeft te doen, is op het afgesproken tijdstip er rustig voor te gaan zitten of 
liggen op een plek waar u zeker niet gestoord zult worden (ook niet door uw mobiel!) en 
zorgen dat u na de behandeling nog minimaal een kwartier kunt blijven liggen of zitten, zodat 
de energieën hun werk kunnen doen. 
 
Interesse? Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak: 
w: www.eveline-ramaekers.nl 
e: evelineramaekers@outlook.com 
SMS (bewust geen appjes!): 06 12 16 20 19 
 

 
 

Limited in your contact with your 

loved ones, your therapist, your yoga 

instructor… and still in need of some 

support?  
 
For the duration of the “social distancing” regulations I am offering 15 min. ‘distance healings’: 
an energy treatment, straight from my practice to your living room. Cost: €5,-. A boost to your 
immune system, help with grounding so that you gain more peace and clarity, or whatever I 
may offer you (which I find out automatically during the treatment). 
 
The only thing you need to do is sit or lie down comfortably at the agreed time, somewhere 
where you will definitely not be disturbed (not even by your phone!) and ensure that you have 
another 15 mins. or so after the treatment to remain seated or lying down, so that the energies 
can do their work. 
 
Interested? For more information and to make an appointment: 
w: www.eveline-ramaekers.nl 
e: evelineramaekers@outlook.com 
SMS (deliberately no WhatsApp!): 06 12 16 20 19 


