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MasterTune® Set 40: 
 
 
2 x MasterTune A40 Overbelasting (overgedragen klachten 
teruggeven) 
 
1 x MasterTune B40 Herstellen (van de overgedragen klachten) 
 
 
 
 

A40 Overbelasting (overgedragen klachten teruggeven) 
MasterTune A40 ondersteunt om overgenomen klachten van een ander, of klachten die bij 
je neergelegd zijn, terug te geven en ontkoppeld de matrix of personen uit het fysieke 
lichaam of de aura lagen.  
 
Weerspiegeling – Verschijnselen 
-  Last van klachten die overgenomen zijn van een ander of bij je neergelegd zijn door de 
     ander, die niet verwerkt kunnen worden  
-  Altijd klaar te staan voor de ander  
-  Niet en tevreden te zijn met wat men gedaan of elkaar gekregen heeft 
-  Leergierig, altijd aan het leren of een cursus aan het volgen 
-  Het is nooit genoeg, perfectionisme, ontevreden zijn over zichzelf of over het behaalde 
     resultaat 
-  Te hoge eisen stellen, te veel prestatiedruk opleggen aan zichzelf 
-  De overtuiging dat men heel hard moet werken om het voor elkaar te krijgen 
-  Hoofdpijn, migraine en wattengevoel in het hoofd 
-  Oude klachten die telkens weer opspelen 
-  Het dichtslippen van aderen, volle luchtwegen en verstopte darmen 
  
B40 Herstellen (van de overgedragen klachten) 
MasterTune B40 ondersteunt om na het teruggeven van de overgenomen energieën en het 
ontkoppeld van de matrix of personen, het herstellen van de klachten die hier uit 
voortgekomen zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde  
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Gebruiksaanwijzing 
 

 
 
De MasterTunes A40 worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen 
gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 
hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A 
MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de 
resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een 
evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.  
 
De MasterTune B40 wordt ’s nachts onder het hoofdkussen geplaatst en overdag om de nek 
aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee 
meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze 
meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht van de mens 
de fysieke klacht kan bereiken om gouverneur te worden over het eigen lichaam en leven. 
Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk 
geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie. Als 
de MasterTunes van set 40 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam 
en daarna neemt de energie geleidelijk af.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist. 
 
Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt 
in verband met het gevaar bij inslikken!


