
Marcurius Kinder Twinkel

MKT-Methode

Wat is de MKT-methode?

De behandeling bestaat uit 3 onderdelen. Het 
schrijven van een Twinkel, een telefonisch consult 

en 7 dagen iedere dag een kort contactmoment via 
whatsapp. Uit ervaring weet ik dat het voor de 

kinderen en ouder(s)/verzorger(s) het �jnst is als ze 
behandeld kunnen worden vanuit de thuissituatie.

Wanneer kan een Twinkel 

ons kind helpen?
 Dit kan van alles zijn. Geregeld krijg ik in mijn 
praktijk te maken met diverse hulpvragen van 

ouder(s)/verzorger(s) voor hun kind(eren) op het 
gebied van slapen, zindelijkheid, boosheid, 

hooggevoeligheid etc. 

Hoe werkt de MKT-Methode?
De MKT-Methode is een door Natuurgeneeskundig Praktijk Marcurius ontwikkelde 

methode om kinderen op afstand te helpen. Op afstand maak ik contact met de ziel van 
jullie kind. Kinderen zijn nog zo puur en staan volledig open. Aangezien alles energie is 
kunnen zij de informatie doorgeven zonder dat ze kunnen praten. Via een foto, naam 

en/of geboortedatum maak ik contact met jullie kind.  Vanuit de ziel en op afstand 
’vertelt’ het kind zo zelf hoe hij of zij bijvoorbeeld wel in slaap zou kunnen komen of hoe 

we boosheid kunnen oplossen.  “Ik schrijf letterlijk op wat het kind vertelt“.   

 
Vaak weet het kind zelf de oplossing maar kan deze nog niet verwoorden. Doordat jullie 

als ouders veranderen, verandert je kind mee. Jullie kunnen zelf de tips direct gaan 
toepassen.

Hoe vraag ik een Twinkel aan?
Neem contact op met Natuurgeneeskundig 

Praktijk Marcurius. Je ontvangt dan het 
anamnese-formulier en de 

behandelingsovereenkomst. Vul deze in. Beide 
ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming op het 

formulier. 
Print het formulier uit. Scan het in en stuur het 

samen met een foto retour naar 
info@marcurius.nl 

Belangrijk is de vermelding van de speci�eke 
hulpvraag en eventuele gezondheidsklachten. 

Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met de 
privacygegevens en wordt de foto verwijderd na 

de behandeling. 

Wat gebeurd er na 

het schrijven van de Twinkel?
Nadat je de twinkel van Natuurgeneeskundig Praktijk 

Marcurius hebt ontvangen plannen we een 
belafspraak in. Samen nemen we de geschreven tekst 
door en kijken we wat jullie kind wil vertellen. Hierbij 

krijg je uitleg over de gevoelde sfeer en emotie. Ook is 
er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Vervolgens kunnen jullie als ouder(s) zelf aan de slag. 
7 dagen lang zal ik jullie volgen via app of email met 
een dagelijks kort contactmoment en nemen we de 

vorderingen door. Je krijgt doorlopend tips. 
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“Na 3 jaar slapeloze nachten dankbaar 

dat Marijke ons zoontje heeft 

geholpen met doorslapen.” Eline Verd-Gunst
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