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Hoe is dit e-book tot stand gekomen?

Door mijn ervaring in praktijk Marcurius heb ik gemerkt dat ik via het 

schrijven van een Twinkel waardevolle informatie op ziesniveau kan 

verkrijgen. Dit is begonnen bij baby’s en door een hulpvraag van een familielid 

voor haar dementerende oma werd duidelijk dat het niet meer uitmaakt met 

wie ik op afstand “babbel“.  

 

Tijdens het schrijven van een Twinkel in de dementiefase loopt verleden, 

heden en toekomst door elkaar. Ik voel de onrust van de persoon en het 

springen van de hak op de tak. De persoon met dementie kan in het dagelijks 

leven vaak niet goed meer uitleggen wat zijn of haar behoeften zijn. Op 

zielsniveau lukt dit nog wel. Die informatie die de ziel via de Twinkel vertelt 

schrijf ik op en spreek ik door met de familie. 

Met deze heldere informatie kunnen er inzichten en veranderingen worden 

toegepast om zo het welbevinden van de persoon met dementie te 

verbeteren. 

In liefde gemaakt door,

Marijke klein Gunnewiek      van de Laar.

www.marcurius.nl 
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Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen in de 

hersenen. Je hoeft er niet heel oud en grijs voor te zijn. Ook bij mensen 

onder de 65 jaar kan dementie optreden. Er zijn verschillende soorten van 

dementie die elk een andere uitwerking hebben. 

De belangrijkste vraag voor de omgeving is vaak: “Wat speelt er zich af in het 

hoofd van de persoon met dementie?“

Vaak zie je onrust, is er wegloopgedrag of zijn er andere soorten problemen. 

Je zou zo graag willen weten hoe je dan het beste kunt helpen. 

De Seni-Twinkel is een hulpmiddel. Een oplossing die heel dichtbij is. Het 

haalt de ziekte niet weg maar geeft wel meer inzicht hoe om te gaan met de 

persoon die dementie heeft. 

Voor mensen met dementie is de juiste sfeer heel belangrijk. Als jij als naaste 

de juiste sfeer kunt geven dan bereik je al heel wat mooie uurtjes samen. 

“Achter de dementie zit vaak een hele mooie ziel“



Wat is nu een Seni-Twinkel?

Een geschreven tekst op basis van een naam, die tekst heeft de naam 

Twinkel gekregen. Dit omdat het een sprankelende naam is en een magische 

weerklank heeft. Speciaal voor de doelgroep dementie is er een SENI-

Twinkel. 

Deze tekst typ ik in, nadat ik contact heb gemaakt met de ziel van de 

persoon achter de naam. Dit gaat vanzelf en zonder na te denken.

Bij die tekst kan ik ook een issue zetten waarop er automatisch het 

antwoord komt. De Twinkel ontvang je via email zodat je hem dan meerdere 

malen kunt lezen. Het is belangrijk de tekst goed te lezen en vooral te voelen 

omdat deze op zielsniveau geschreven is.

Daarna wordt er een belafspraak gemaakt en wordt de Twinkel telefonisch 

besproken. Juist om uit te leggen hoe de dingen uit de Twinkel bedoelt zijn. 

Energie en energievormen zijn moeilijk te beschrijven maar wel te benoemen. 

Eventuele vragen worden dan meteen beantwoord.



Hoe vraag je een SENI-Twinkel aan?

Wanneer je denkt dat een SENI-Twinkel inzicht en kan geven bij iemand in jouw 

omgeving met dementie. Neem dan contact op met de eerstverantwoordelijke 

van de familie en vertel over de SENI-Twinkel. Diegene kan dan een anamnese 

invullen ) met overeenkomst  (www.marcurius.nl/anamneseformulier

ondertekend mailen naar info@marcurius.nl 

Wanneer ik de aanvraag binnen heb begin ik met het schrijven van de Twinkel. 

Voor velen moeilijk te begrijpen. Het is en blijft wonderlijk. Ik krijg vaak vragen 

hoe het nu allemaal werkt. Zoals wil je ons dan niet zien? Wil je een foto? Nee, 

dat is allemaal niet nodig want dit leidt voor mij alleen maar af. Ik wil graag 

zuivere informatie opsturen vanuit het binnenste van de mens. 

Wanneer de twinkel telefonisch persoonlijk is besproken kun je er mee aan de 

slag. Soms is het jn om de persoon met dementie bij onrust of wegloopgedrag 

ondersteuning te geven in de vorm van Bachdruppels en/of E.E.N®. Deze 

kunnen we testen en kun je ophalen bij praktijk Marcurius of zo nodig stuur ik 

ze op. Ik ben tevens geregistreerd E.E.N.® Therapeut.  

Lieve groet, Marijke

Praktijk Marcurius is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van deze twinkel.

 Blijf altijd vertrouwen op je eigen hart/gevoel. 

Sluit medische zaken uit door naar een arts of specialist te gaan.
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