
 
 
MasterTune® Set 18  

 
 
A18 Positieve ommekeer (spininversie, negatieve spiraal 
doorbreken) 
 
B18 Oerkracht (energie op kunnen bouwen om klachten te 
overwinnen) 
 
 
 

A18 Positieve ommekeer (spininversie, negatieve spiraal doorbreken) 
MasterTune A18 ondersteunt om de neerwaartse spiraal waar men in vast zit om te keren 
naar positieve opbouwende oerkracht. De negatieve spiraal zorgt ervoor dat er altijd 
negatieve situaties aangetrokken worden en de verbinding met de oerkracht niet gemaakt 
kan worden, waardoor klachten niet verbeteren. MasterTune A18 kan de spin van de 
elektronen, die door stralingsbelasting gestopt en omgekeerd is, keren in de goede 
oorspronkelijke richting.  
 
Weerspiegeling – Verschijnselen 
- Gevolgde therapieën slaan telkens niet aan of werken averechts 
- Gezond eten en drinken hebben geen effect op de klachten 
- Vermoeidheid en slecht slapen 
- Vitamines en mineralen worden slecht opgenomen en werken averechts op de 
  behandeling 
- Koude of tintelende handen en voeten 
- Allergieën 
- Negatieve situaties aantrekken en uit zichzelf gegooid worden en niet bij de eigen 
  antwoorden kunnen komen 
- Moe, futloos, weinig energie 

 
B18 Oerkracht (energie op kunnen bouwen om klachten te overwinnen) 
MasterTune B18 om vanuit de eigen oerkracht het leven op te bouwen en de eigen 
gezondheid te herstellen.  
 

Bijpassende MasterTunes 
MasterTune A30 Stralingsbelasting (elektromagnetisch, geopatisch en röntgen 
neutraliseren) en B30 Bescherming (weerbaarheid vergroten tegen stralingsbelasting).   
Deze mastertunes toevoegen als er sprake is van een verzwakt eigen energieveld en 
oerkracht door langdurige stralingsbelasting, waar men onvoldoende bescherming tegen 
had. 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde  



Gebruiksaanwijzing 
 

 
 

De MasterTunes A18 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 B18 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 18 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam 
en daarna neemt de kracht geleidelijk af.   
 

Bijpassende MasterTunes 
Indien nodig kunnen er meerdere sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, 
bijvoorbeeld MasterTune A18 Positieve ommekeer (spininversie) en B18 Oerkracht in 
combinatie met de bijpassende MasterTune A30 Stralingsbelasting (elektromagnetisch, 
geopatisch en röntgen neutraliseren) en MasterTune B30 Bescherming (weerbaarheid 
vergroten tegen stralingsbelasting). De bijpassende MasterTunes ondersteunen de eerste 
set MasterTunes om het gewenste effect te bereiken. Als spinversie opgeheven wordt is het 
belangrijk dat men niet opnieuw door stralingsbelasting uit balans raakt en er weer een 
spininversie ontstaat. Dit kan voorkomen worden door zich te beschermen tegen 
stralingsbelasting door middel van MasterTune A30 en B30.  
 

Bij het gebruik van meerdere sets MasterTunes kunnen alle A MasterTunes tegelijkertijd in 
de broekzakken gedragen worden. De B MasterTune van de ene set kan overdag om de nek 
gedragen worden en de B MasterTune van de andere set ’s nachts onder het hoofdkussen 
geplaatst worden. Dit kan afwisselend toegepast worden. De B Mastertunes van beide sets 
kunnen ook tegelijkertijd om de nek gedragen worden en tegelijkertijd onder het 
hoofdkussen geplaatst worden. 
 

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist. 
 
Let op: Zorg ervoor dat de MasterTunes buiten het bereik van kleine kinderen gehouden 
worden in verband met het gevaar bij inslikken! 


