
 

 
MasterTune® Set 29: 
2 x  MasterTune A29 Emotioneel pijnlichaam (reageren vanuit oude pijn) 
1 x MasterTune B29 Acceptatie (leven in plaats van overleven) 
 
A29 Emotioneel pijnlichaam (reageren vanuit oude pijn) 
MasterTune A29 Emotioneel pijnlichaam ondersteunt om emotionele pijn, die nog niet 
verwerkt is toe te laten om het te kunnen accepteren en verwerken. Het pijnlichaam is het 
emotionele verleden dat nog in jou voortleeft. Het emotionele verleden ligt opgeslagen in 
het lichaam en in het brein, omdat je er destijds nog niet klaar voor was om trauma’s, 
pijnlijke herinneringen en/of stressvolle situaties te verwerken.     
 
Weerspiegeling - Verschijnselen 
- Oude emoties die nog steeds actief zijn, omdat ze niet verwerkt zijn  
- Plotseling overspoeld worden door moeilijke of pijnlijke gevoelens 
- Oude herinneringen of wat mensen doen of zeggen roept oude emoties op, bijvoorbeeld 

als je vergeleken wordt met een vorige partner of met je ouders 
- Het niet meer vol kunnen houden om alsmaar te moeten presteren 
- Alsmaar je best doen om liefde, zorg, aandacht of waardering te krijgen 
- Overheersend gedrag om te kunnen krijgen wat je nodig hebt, de ander moet veranderen 
- Denken het bij het rechte eind te hebben en niet kwetsbaar te zijn 
- Ontkenning van behoeften, net doen of het altijd prima gaat, geen last hebben van wat er 

gebeurd en zichzelf wel kunnen redden  
- Moe van het vechten tegen oude pijn, oude onverwerkte emoties onderdrukken 
 
B29 Acceptatie (leven in plaats van overleven) 
MasterTune B29 Acceptatie ondersteunt om hetgeen gebeurd is te accepteren en te 
verwerken, waardoor oude pijnen en herinneringen uit het emotioneel pijnlichaam niet 
langer het leven beheersen en er weer ruimte ontstaat om te gaan leven in plaats van 
geleefd te worden door het verleden en te overleven, zonder ontkenning van behoeften, 
valse hoop en valse macht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde 



Gebruiksaanwijzing 

De MasterTunes A29 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 B29 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 29 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! 


