
 

MasterTune® Set 33: 
 
 
2 x MasterTune A33 Zuivering (heft vervuiling van lucht, lichaam, 
aura, huis en tweedehands spullen op)  
 
1 x MasterTune B33 Evolutie (door kunnen gaan in ontwikkeling en 
groei)  
 
 
 

A33 Zuivering (heft vervuiling van lucht, lichaam, aura, huis en tweedehands spullen op)  
MasterTune 33 Zuivering voert verstikkende en bedompte energie die de innerlijke groei 
tegenhouden af en zuivert de lucht en materie energetisch. Het voert ook de vervuilde 
energie af die bij een eventuele behandeling vrijgekomen is. 
  
Weerspiegeling – Verschijnselen 
-  die voor elkaar in de plaats komen, als de ene klacht verdwijnt komt telkens de   
   andere klacht tevoorschijn 
-  Last hebben van vervuilde materie, zoals van tweedehands spullen, vorige bewoners van  
   een huis of een gebruikte auto 
-  Hoofdpijn bij het opstaan of in huis door bedompte lucht 
-  Last hebben van twijfelen, besluiteloosheid,  doelloosheid, stilstaan in het leven,    
   lusteloosheid, ergens niet toe kunnen zetten en niet verder komen met wat men van plan   
   was 
-  Verstikkende angst die belet om die dingen te doen die men wilde doen  
-  Onvoldoende bewegingsvrijheid om te groeien en te ontwikkelen 
-  Niet afmaken waar men aan begonnen is, van de hak op de tak springen 
 
B33 Evolutie (door kunnen gaan in ontwikkeling en groei) ondersteunt om met frisse moed 
de groei en de ontwikkeling van het leven weer op te pakken en te volbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde  

Gebruiksaanwijzing 



 

 
 
De MasterTunes A33 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.  
 
Om materie te reinigen, zoals het huis, de auto en de lucht in huis te zuiveren worden er vier 
MasterTunes A33 gebruikt. Deze vier MasterTunes worden dan gedurende vier dagen in de 
hoeken van een vervuilde ruimte geplaatst of rond de vervuilde materie gelegd of in een 
auto op de middenlijn.  
 
De MasterTune B33 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 33 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam 
en daarna neemt de energie geleidelijk af.   
 


