
 

 
MasterTune® Set 36: 
2 x MasterTune A36 Machtsmisbruik (overtuigingen ontbinden) 
1 x MasterTune B36 Veilig (angsten elimineren) 
 

A36 Machtsmisbruik (overtuigingen ontbinden) 
MasterTune A36 ondersteunt om vastzittend energie, oude trauma’s en overtuigingen op te 
sporen en te ontbinden. 
 

Weerspiegeling – Verschijnselen 
-   Trauma’s uit het verleden door fysiek geweld of seksueel misbruik 
-   Klachten die niet overgaan door vastzittende of versteende energie 
-   Het leven vanuit angst benaderen 
-   Vastzittende overtuigingen en aangenomen waarheden 
-   Angst om te slapen of om naar buiten te gaan 
-   Gepest worden   
-   Een verslaving of de matrix heeft macht over het brein    
 

B36 Veilig (angsten elimineren) 
MasterTune B36 ondersteunt om beïnvloeding en angsten door gebeurtenissen uit het 
verleden te elimineren via de meridianen.  
 

Bescherming voor therapeuten  
A36 Machtsmisbruik (overtuigingen ontbinden) 
MasterTune A36 ondersteunt dat er zuiver en neutraal kan worden waargenomen, zonder 
dat de eigen gedachten of overtuigingen deze beïnvloeden. Hierdoor bepaalt niet de 
therapeut, maar het wezen van de cliënt, wat voor diegene de beste volgorde van 
behandelen is en wat diegene ter ondersteuning nodig heeft.  
-   Vanuit de eigen persoonlijkheid de grens van de cliënt overschrijden, bijvoorbeeld uit 
    angst, dat er niet genoeg gedaan wordt voor het slagen van de behandeling.  
-   Te lang doorgaan met behandelen en meer doen dan waar de cliënt om vraagt 
 

B36 Veilig (veilig en beschermd zijn) 
MasterTune B36 ondersteunt dat de therapeut beschermd is tegen lading of vervuiling van 
de cliënt tijdens het lokaliseren van de oorzaak achter de klachten. 
-   Overgenomen klachten door de therapeut, lading of vervuiling van een client 
-   Beïnvloeding van de therapeut door de cliënt, die last heeft van externe factoren 
    afkomstig van derden.  Denk aan inhaak, lijnverbindingen, implantaten, zwarte magie,      
    entiteiten, etc. 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde  



Gebruiksaanwijzing 
De MasterTunes A36 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 B36 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 36 in gebruik worden genomen blijven ze nog twee jaar werkzaam 
en daarna neemt de kracht geleidelijk af en is het goed om ze te vervangen door nieuwe.   
 

 
Gebruiksaanwijzing Bescherming voor therapeuten  
De MasterTunes A36 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 B36 wordt 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 ingezet kan worden om te zorgen dat de client 
geen verbinding (conceptie) aan kan gaan met de therapeut en niet de lading over kan 
dragen aan de therapeut en dat de therapeut gouverneur blijft over zijn 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 36 in gebruik worden genomen blijven ze nog twee jaar werkzaam 
en daarna neemt de kracht geleidelijk af en is het goed om ze te vervangen door nieuwe. 
 
 
 
 
 
 
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! 


