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Voor wie is dit E book bedoeld?

                  * Voor ouders waarvan de kinderen niet kunnen slapen

* Voor opa’s en oma’s 

* Voor onderwijskundigen 

* Voor artsen

* Voor iedereen die het gunt het 

kind beter te kunnen laten slapen
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Hoe is dit e-book tot stand gekomen?

Door mijn ervaring in praktijk Marcurius heb ik gemerkt dat er veel 

slaapproblemen zijn bij kinderen, vooral bij baby's. Ouders zijn bijna 

wanhopig want gebrek aan slaap heeft niet alleen grote gevolgen voor 

het kind maar juist ook voor de ouders en hun omgeving.

Aan baby's zie ik niet zoveel in mijn praktijk maar ik kan door middel 

van schrift wel contact met ze maken. Ik heb gemerkt dat zij vaak de 

oplossing geven voor het probleem waar ze mee kampen. Juist in dit 

e-book leg ik de MKT-methode uit zodat ook jouw/jullie kindje weer 

snel kan slapen door alle inzichten die je krijgt. 

Er is vaak ongeloof hoe het dan werkt, maar juist door het proberen 

ontstaan er magische bruikbare dingen die weer leiden tot een 

heerlijke nachtrust voor allemaal.

In liefde gemaakt door,

Marijke klein Gunnewiek      van de Laar.

www.marcurius.nl 
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Slaap

Iedereen weet wat slapen is en vind dit de normaalste zaak van de 

wereld. Heel lastig is het als baby's of kinderen juist in de nacht 

wakker zijn. Dit brengt onrust en irritatie met zich mee. Je dag en 

nachtritme is verstoort en dat heeft zeker invloed op je dagelijks 

leven en concentratie. 

Ik hoef jullie niet te vertellen wat je dan gaat ondernemen, zoals wel 

of geen nachtvoeding geven, in en uit bed halen, in het grote bed etc. 

Eigenlijk lijkt het van kwaad tot erger te worden en alles dreigt er 

onder te leiden. Tot je ineens hoort dat vele ouders hier mee zitten 

en er een oplossing is die heel dichtbij is.



Wat is nu een 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.

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.



MKT-Methode (Marcurius Kinder Twinkel) 

Deze methode van 7 dagen is een aanvulling op de Twinkel. Juist om 

ouders nog een week te begeleiden met de inzichten en het uitvoeren 

van hun taak om het kind te laten slapen.

Praktijk Marcurius ondersteunt door elke avond energie (ook wel 

slaapzand genoemd) te sturen naar het kind. Ze maakt dan contant 

met het kind en helpt deze met het slapen. Deze magie is niet te 

verklaren maar het doet vruchtbaar zijn werk.

Elke dag is er app-contact waarbij er tips worden gegeven en 

aandacht is voor het bespreken van de ervaringen van de ouders. 

Door het toepassen van de tips en ouders die het gevoel krijgen dat 

ze serieus worden genomen gaat het kind weer beter slapen en komt 

er rust in het gezin.

Wanneer de ouders veranderen, verandert het kind mee.



Hoe vraag je een Marcurius Kinder Twinkel aan?

Mail een anamnese (  ) met www.marcurius.nl/anamneseformulier

overeenkomst, ondertekend door beide ouders 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 persoonlijk is besproken gaan we van start en 

hebben we 7 dagen lang app-contact. Het percentage wat binnen 1 

week slaapt is hoger dan 90 procent en anders kijken we verder naar 

de oorzaak.

Op een goede nachtrust!

Lieve groet, Marijke

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

 Blijf altijd vertrouwen je eigen hart,/gevoel. 

Sluit medische zaken uit door naar een arts of specialist te gaan.
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mailto:info@marcurius.nl
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