
 
 
MasterTune® Set 34: 
2 x A34 Bestaansrecht (karma of levenslessen ontbinden)  
1 x B34 Eigen verantwoording (op eigen benen staan, heft in eigen hand) 

 
A34 Bestaanrecht (karma of levenslessen ontbinden) 
MasterTune A34 ondersteunt om invloeden van buitenaf te elimineren, die gebruik en 
misbruik maken van een verzwakt en te toegankelijk systeem, waardoor men de 
verantwoording voor het eigen leven niet op zich kan nemen.  
 
Weerspiegeling – Verschijnselen 
- Altijd weer pech en onderuit gaan 
- Uit balans gebracht worden door invloeden van buiten af 
- Niet het heft in eigen hand kunnen nemen 
- Niet op eigen benen kunnen staan 
- Telkens van de eigen weg af gebracht worden door bepaalde gebeurtenissen 
- Schouder- en heupklachtenklachten (op de schouders nemen , op de heupen dragen) 
- Het niet voor elkaar kunnen krijgen, hoe hard men het ook probeert 
- Het eigen bestaansrecht uit handen geven aan derden, zoals entiteiten  
 
B34 Eigen verantwoording (op eigen benen staan, heft in eigen hand) 
MasterTune B34 ondersteunt om op eigen benen te kunnen staan en het heft in eigen hand 
te nemen en met zichzelf weer op weg te gaan en het leven op te bouwen.  
 

Bijpassende MasterTunes 
MasterTune A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buitenaf) en B14 Bij 
jezelf blijven (overzicht houden). Deze MasterTunes toevoegen als het niet lukt om met het 
eigen hart verbonden te blijven en waar te nemen wat er werkelijk speelt en vanuit het 
innerlijke weten jezelf erbij te betrekken en overzicht te houden om zo doelgericht mogelijk 
de juiste actie te kunnen ondernemen. MasterTune B14 ondersteunt om te weten wie men 
is, wat men wil en wat er voor nodig is om het te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebruiksaanwijzing vindt u aan de achterzijde  



Gebruiksaanwijzing 
De MasterTunes A34 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 B34 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 34 in gebruik worden genomen blijven ze zes weken sterk werkzaam 
en daarna neemt de energie geleidelijk af.   
 
Bijpassende MasterTunes 
Indien nodig kunnen er meerdere sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, 
bijvoorbeeld MasterTune A34 Bestaansrecht (karma of levenslessen ontbinden) en B34 
Eigen verantwoording staan (op eigen benen staan, heft in eigen hand) in combinatie met de 
bijpassende MasterTune A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buitenaf) 
en B14 Bij jezelf blijven (overzicht houden). De bijpassende MasterTunes ondersteunen de 
eerste set MasterTunes om het gewenste effect te bereiken. Als er sprake van is dat men 
geen verantwoording kan nemen voor het eigen leven en niet het heft in eigen hand kan 
nemen en op eigen benen kan staan, kan het zijn dat men ook last heeft van hoog 
sensitiviteit en geen overzicht kan houden. Dit kan dan tegelijkertijd behandeld worden.  
 

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 MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt 
in verband met het gevaar bij inslikken! 


