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Het Master Crystal
“eerste generatie”
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een
origineel Master Crystal eerste generatie.
Een vriend voor het leven en zuivere helper uit het
rijk der mineralen met unieke eigenschappen voor
persoonlijk en therapeutisch gebruik.
Daarbuiten een object wat gebruikt kan en mag
worden ter healing van de Aarde en samen werkt
met de totale Kosmos op een zeer hoog
energetisch niveau.
Dit boekje is bedoeld voor gebruikers van het
Master Crystal en buiten de inleiding over het tot
stand komen van dit unieke kristal staan er tips in
hoe het Master Crystal helemaal eigen te maken,
hoe deze toe te passen in meditaties. Voorstellen
tot gezamenlijke meditaties, het ontstoren en
opladen van andere edelstenen en mineralen, het
toepassen
in
helingsprocessen
en
edelsteenleggingen.
De gebruiker van het Master Crystal zal al snel
merken wat voor onbegrensde energetische
mogelijkheden door het bezit en gebruik geboden
worden, mogelijkheden ter eigen groei en heling.
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Eenwordingsprocessen met het Al wat is en
bovenal de zuiveringen welke op alle lagen van het
“zijn” door het gebruik zullen plaats vinden.
Behandel het Master Crystal met zorg, liefde en
respect. Het Master Crystal zal onvermoede
dimensies voor je openen.

© Anno Mundi - 2013

Dit boekwerkje is bedoeld om gebruikt te worden door
bezitters van een Master Crystal, eerste generatie. Geen der
teksten of afbeeldingen mogen anders of elders gebruikt
worden dan ter eigen ondersteuning in het gebruik van het
Master Crystal. Teksten of delen daarvan mogen slechts daar
gebruikt worden waar een duidelijke bronvermelding
toegepast wordt.
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Het Master Crystal.

Het Master Crystal is na jaren van onderzoek en
experimenteren zorgvuldig ontwikkeld door André
Molenaar, één van de laatste echte alchemisten.
André heeft gedurende zijn leven enorm veel
lezingen, workshop, cursussen en opleidingen
gegeven over en in de edelsteen therapie of het
therapeutisch gebruik van edelstenen, was een
expert op dit gebied.
Daarnaast was hij de grondlegger en ontwikkelaar
van de Chakra Numerologie evenals een expert op
het gebied van werken met energieën.
Eén van de belemmeringen welke hij tegen kwam
bij het werken met hoogresonante mineralen en
edelstenen was het feit dat deze allen vervuild
waren door electrosmog evenals belast waren en
werden door andere energetisch negatieve
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energieën van elektromagnetische aard. Met
andere woorden de zuiverheid was uit de mineralen
en edelstenen verdwenen, in ieder geval daar waar
ze energetisch of therapeutisch ingezet werden.
Dit probleem heeft hem vele jaren bezig gehouden
zowel op filosofisch als praktisch gebied.
Uiteindelijk is hij er in geslaagd een tweetal
apparaten te construeren welke in staat waren om
de in de mineralen en edelstenen opgeslagen
negatieve trillingen te elimineren en een tweede
apparaat wat een bergkristal in een volkomen
onbelaste omgeving liet resoneren op zuivere
kosmische energieën.
Na lang experimenteren en vele proefnemingen
bleek dat bergkristallen het vermogen bezitten om
in verbinding of resonantie te blijven met een
bergkristal wat zich in energetisch optimale
omstandigheden bevindt. (Volgens sommigen de
wijze waarop men in het verzonken Atlantis met
elkaar kon communiceren over grote afstanden.)
Het eureka voor edelsteen therapeuten en
energetisch werkende.
Wij hebben deze apparaten uit erfenis van André
gekregen en bieden, naar zijn wens, iedereen de
mogelijkheid om in het bezit te komen van een
Master Crystal© eerste generatie.
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Bergkristal, de energetische vervuiler
Mensen die met edelstenen of energetisch werken
denken dat bergkristal een lader of versterker in het
fysiek-energetisch veld van de mens is.
Bergkristal wordt daarom ingezet bij het zogenaamd
laden van stenen, het reinigen van het menselijk
energieveld, het laten doorstromen van energie
door en rondom het lichaam of het maken van
edelsteenwater.
Slechts weinig mensen weten dat bergkristal de
overbrenger is van vele negatieve trillingen en
frequenties.

Wat is er aan de hand?
Computers, radio`s, mobiele telefoons,
kwartshorloges kortom vrijwel ieder modern
apparaat wat wij kennen functioneert, mede, met
behulp van silicium. Indien morgen alle silicium uit
onze apparaten zou verdwijnen dan is er absoluut
niets meer dat functioneert, geen computers, geen
mobiele telefonie, geen navigatie apparatuur, geen
TV, geen radio, geen kwartshorloges, geen
atoomtijd, geen magnetron, geen elektriciteit en ga
zo maar door.
Silicium (en bergkristal is silicium gebonden aan
zuurstof (SiO2 = silicium dioxide)) resoneert, zeg
maar trilt mee, op alle denkbare frequenties.
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Onze moderne wereld kent enorm veel kunstmatig
opgewekte storende en uiteindelijk ziekmakende
trillingen en stralingen, op de absolute kakofonie
van trillingen resoneert ons bergkristal mee.
Maar buiten het bedoelde meetrillen, slaat
bergkristal deze trillingen ook nog eens een keer op
en geeft deze af aan het lichaam, niet in een enkele
dosis maar als een constante stroom.
Met andere woorden bergkristal werkt als een
enorme stoorzender binnen ons energetische maar
ook fysieke veld.
Het wordt bergkristal niet moeilijk gemaakt de
negatieve trillingen op ons fysiek over te dragen
want in vrijwel iedere lichaamscel vinden we silicea
ofwel kiezelzuur (SiO2-H2O) en kiezelzuur is tevens
de grondstof voor: juist kwarts en dus bergkristal.
Hoewel ons totale lichaam slechts 1.4 gram
kiezelzuur bevat trilt (resoneert) vrijwel iedere
lichaamscel mee op bergkristal.
Dat ook onze aarde inmiddels zwaar te lijden heeft
onder, de door de mens kunstmatig opgewekte,
negatieve trillingen moge niet zo vreemd zijn
aangezien maar liefst 25,7% van onze aardkost uit
silicium (in zijn verschillende verbindingen) bestaat.
Dit maakt silicium, na zuurstof het meest
voorkomende element op aarde.
Veel mensen welke energetisch werken menen dat
ze bijvoorbeeld bergkristal kunnen reinigen en/of
laden met de hen “gegeven” energie (bijv. middels
Reiki of White Time Energie en dergelijke).
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Vergeten wordt dat bij deze methode het bergkristal
gaat resoneren op de celinformatie van de
energiegevende door de aanwezigheid van
kiezelzuur in de cellichamen.
Kortom het bergkristal gaat zich hierdoor ook laden
met de disbalansen van de energie gevende
waardoor de reiniging of het laden eerder een
negatief dan een positief effect zal hebben, dit nog
buiten het feit dat de doorstroom van energie tevens
een doorstroom van vervuilde energie is welke tot
een negatieve of verstorende werking van het
bergkristal voert.
Als andere mogelijkheid tot reiniging wordt vaak
stromend water aangeraden. Aangezien er niet
meer zo enorm veel natuurlijke bronnen meer
bestaan wordt hiertoe meestal kraanwater gebruikt.
Echter kraanwater komt uit buizen en in onze
huizen vrijwel altijd koperen buizen (prima geleiders
voor electrosmog). Daarnaast legt kraanwater vaak
kilometers af voordat het uit onze kranen stroomt en
natuurlijk weten wij inmiddels dat water een enorm
sterke kopiërend vermogen heeft, ook van
negatieve trillingen. Door bergkristal te reinigen
onder stromend kraanwater voegen we wederom
een aantal negatieve trillingen toe.
Overigens is de basis, ofwel de eerste vervuiling en
de oorzaak van al deze negatieve trillingen, van
elektromagnetische aard.
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Met andere woorden, bergkristal welke ons
energetisch en fysiek zijn zou dienen te voorzien
van positieve helende energieën werkt juist
averechts binnen het menselijke en dierlijke
energieveld en kunnen door de constante trilling
van negatieve energieën zelfs disbalansen en
ziektes versterken, met mogelijk desastreus gevolg.
In het verleden heeft de Nederlandse alchemist en
esoterist André Molenaar zich met deze
problematiek bezig gehouden en de bovenstaande
tekst is aan hem ontleend evenals delen van het
onderstaande.
Ogenschijnlijk is deze energetische “vervuiling”
problematiek niet te omzeilen ware het niet dat er
een oplossing bestaat.
Allereerst is het een gegeven dat bergkristal
moleculen op elkaar resoneren en dit buiten de
belemmeringen van tijd en ruimte, welk laatste in de
kwantumfysica duidelijk naar voren komt.
Indien bergkristallen bijeen gebracht worden
resoneren ze op en met elkaar als ware ze één
lichaam. Met andere woorden een willekeurig aantal
bergkristallen bij elkaar gebracht trillen gezamenlijk
als één bergkristal.
Als deze kristallen weer gescheiden worden blijven
ze op elkaar afgestemd, als kopieën van elkaar.
Hun “vingerafdrukken” en energetische patronen
zijn één geworden, een proces waarvoor overigens
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slechts een fractioneel moment van tijd voor nodig
is aangezien deze trillingen zich volledig kunnen
kopiëren in een fractionele seconde.
André Molenaar ontdekte dat een bergkristal
geplaatst in een zogenaamde Kooi van Faraday niet
meer vervuild word door allerlei soorten van
negatieve elektromagnetische stralingen
(electrosmog).
Hierbij maakte hij gebruik van een fijnmazig
koperweefsel en dit bekleed met de folie welke te
vinden is aan de binnenzijde van magnetrons.
Hierdoor sloot hij bergkristal af van, voor ons en het
kristal, negatieve elektromagnetische stralingen.
Wat bleef bestaan was de verbinding welke
bergkristal heeft met de kosmische stralingen, zeg
maar de stralingen of trillingen welke de kosmos
sinds het begin der tijden doorkruisen en deel
uitmaken van onze menselijke manifestatie op deze
aarde.
Met andere woorden, de kosmische informatie bleef
en de negatieve en vervuilende electro-smog werd
tegengehouden.
Een probleem wat bleef was het ontladen van de
reeds opgeslagen negatieve trilling, hiertoe heeft
André een apparaat ontworpen en in gebruik
genomen, wat een bergkristal kan neutraliseren
waardoor deze energetisch terugkeert in zijn
oorspronkelijke en natuurlijke staat.
Dit apparaat is in feite voor het ontladen van iedere
soort materie geschikt.
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Op deze wijze, door ontlading en plaatsing in de
kooi van Faraday creëerde hij, wat hij benoemde
tot, het Master Crystal, een bergkristal welke
ontdaan was van alle negatieve ladingen en nog
uitsluitend de ongestoorde kosmische trillingen
ontvangt en doorgeeft.
Vervolgens plaatste hij, via een sluis principe,
bergkristallen (die eerst ontladen waren en welke hij
de eerste generatie noemde) bij het Master Crystal
en deze namen direct de zuivere trilling van het
Master Crystal over, trilden en resoneerden als
ware ze het Master Crystal zelf.
Daarna verwijderde hij de bij het Master Crystal
geplaatste bergkristallen en deze bleken zich te
gedragen alsof ze nog in de kooi van Faraday
waren, ieder vorm van energetische belasting werd
geneutraliseerd en alle soorten van
elektromagnetische vervuiling vloeide direct weer
af.
Tot slot plaatste hij weer andere bergkristallen (de
tweede generatie) bij de bergkristallen van de
eerste generatie welke onmiskenbaar in directe
verbinding stonden met het Master Crystal en ook
deze bleken zich als één organisme te gaan
gedragen. Met andere woorden via het Master
Crystal zijn alle volgende generaties bergkristallen
energetisch te neutraliseren en terug te brengen tot
een natuurlijke, niet belaste, staat. De tweede
generatie en volgende generaties bergkristallen
bleken echter na verloop van tijd weer terug te
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vallen in het opslaan van negatieve energieën
en electrosmog.
Waaruit blijkt dat uitsluitend bergkristallen welke
geneutraliseerd zijn en in de directe omgeving van
het Master Crystal geweest zijn hun blijvende
resonantie met het Master Crystal blijven behouden,
bergkristallen welke bij deze laatste (eerste
generatie) geplaatst zijn vallen terug in hun “oude”
patroon van het opslaan en afgeven van negatieve
en vervuilende trillingen.
Voor edelsteentherapeuten en energetisch
werkende zou het daarom zeer interessant, zo niet
noodzakelijk, kunnen zijn een eerste generatie
Master Crystal te bezitten wat gebruikt kan worden
om bergkristallen, mineralen en edelstenen, welke
voor hun therapie of energetisch werken gebruikt
worden, te neutraliseren en tot doorgevers van
zuivere en ongestoorde kosmische energie te
maken.
Ook kan de eerste generatie Master Crystals
meerdere bergkristallen “laden” (een term die in de
edelsteen therapie gebruikt wordt) op welke weer
andere gebruiksstenen te laden zijn. De functie van
laders verliezen deze tweede generatie kristallen
meestal na vijf dagen waarna ze weer door een
eerste generatie Master Crystal geneutraliseerd en
opgeladen kunnen worden.
In winkels waar men stenen en kristallen als
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gezondheidshanger verkoopt zou een eerste
generatie Master Crystal een uitkomst kunnen zijn
aangezien klanten op locatie hun steen kunnen
laten neutraliseren en laden (oplaad abonnement?).
In ruimtes, kamers zoals de slaapkamer, werkruimte
maar ook in een praktijk ruimte blijkt de eerste
generatie Master Crystals een neutraliserende
werking te hebben en verstorende energievelden tot
een minimum gereduceerd te worden door hun
verbinding met het Master Crystal.
Ook met stenen gevulde glazen sticks, die
tegenwoordig voor het bereiden van edelsteenwater
gebruikt worden, laten zich uitstekend neutraliseren
en opladen middels een Master Crystal, eerste
generatie.
Een energetische perpetuum mobile welke een
ieder zichzelf zou dienen te gunnen.

De zoektocht
(Tekst André Molenaar)

Vele jaren heb ik edelsteen therapie mogen
doceren maar ook zaken als laserkwartspunctuur
en werken met de vortex.
Maar steeds was mij duidelijk dat er buiten het
overbrengen van de zuivere en helende energie van
de mineralen en edelstenen een tweede niet te
verwaarlozen factor aanwezig was, energetische
vervuiling.
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Het werken met mineralen en edelstenen binnen
het menselijke energieveld is voornamelijk
gebaseerd op het overbrengen van de trillingen,
welke de steen uitzend, op het menselijk veld
waarbij zowel de aura, de chakra`s evenals de
organen en orgaansystemen in resonantie komen
met de therapeutisch toegepaste mineralen en
edelstenen en dit afhankelijk van het doel waarvoor
een bepaalde steen, of combinatie van stenen,
gekozen wordt
Daarnaast spelen kleur en chemie ook een rol,
echter beiden zijn andere invalshoeken en/of
benaderingen voor dat wat in wezen is de werking
van mineralen en edelstenen: trilling.
Allereerst dient gekeken te worden naar de bron
van de geconstateerde vervuiling, immers zonder
het vinden van de bron is er niet te werken aan een
oplossing.
Het probleem wat zich daarbij voordeed was dat
een ieder welke gevoelig is voor trillingen zelf in
dezelfde mate onderhevig is aan de energetische
vervuiling, dus een zuivere ijkmethode viel niet te
verwachten van mensen welke gevoelig zijn voor
“zuivere” en “onzuivere” energie. Immers dat wat zij
zouden benoemen als “onzuiver” zou uitsluitend
datgene zijn wat minder zuiver is als de eigen
gevoelswaarneming. En “zuiver” zou gelijk liggen
aan het niveau wat zij zelf als zuiverheid, “gevoels-“
of “waarneming” dus neutraal beleven.
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Met andere woorden is een ieder welke beweert te
kunnen voelen of iets “zuiver” is uitsluitend zijn
eigen gevoelsniveau van onzuiverheid aan het
verkennen is, hetwelk dus gevoelsneutraal over zou
komen.
Onzuiverheden zijn gemakkelijker te herkennen,
immers deze roepen een gevoelsbeleving op. Men
kan “zuiver” slechts spiegelen aan de eigen
beleving, maar neemt in deze waarneming tevens
de eigen onzuiverheden mee.
Zelfs een ieder welke claimt te werken met directe
en de zuiverste kosmische energie vergeet dat deze
verstoord wordt door zijn eigen “onzuivere” energie.
Als voorbeeld: een “zuivere” hoofdpijn wordt, in
deze wereld, verholpen door een “zuiver”
vervaardigd hoofdpijnmiddel. Dat dit middel
bijwerkingen kan en zal hebben laten wij maar al te
vaak buiten beschouwing, want immers de
hoofdpijn is weg, de zuiverheid van het middel staat
dan niet meer ter discussie, het effect is dat wat telt
ondanks dat wat de bijsluiter vermeld.
In het oude Rome werden de Romeinen vergiftigd
door het zuivere drinkwater wat zij dronken, het
water stroomde door loden pijpen en lood deeltjes,
uit deze pijpen, zorgde uiteindelijk voor aantasting
van de hersenen. Het water was zuiver, het medium
waardoor het stroomde (de loden pijpen) waren
puur vergif met, uiteindelijk, desastreuze gevolgen.
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Een volgend voorbeeld: Bach bloesems hebben, op
energetisch niveau, ook de trilling van versterf en
sterven in zich, immers de plantendelen en/of
bloesems worden geplukt en in zuiver water ter
versterving onder zonlicht gelaten. Daarnaast heeft
het water waarmee de Bach bloesems worden
bereidt al lang en breed de negatieve electro-smog
tot zich genomen welke over de gehele wereld
aanwezig is.
Natuurlijk neemt het water der Bach bloesems een
deel over van de energetische waarde van het
oorspronkelijk materiaal, echter het eindresultaat is
een mix van het afsterven van het plantendeel en
electro-smog.
De energetische omstandigheden zijn veranderd
sinds de tijd van Dr. Edward Bach.
Als laatste voorbeeld een homeopathisch middel,
laat ik Apis nemen. De honingbij.
Deze worden in gestorven toestand opeengepakt
en een water/alcohol oplossing wordt er op los
gelaten. Wat is aanwezig? Juist: de dood van
tientallen honingbijen.
Geen probleem ware het niet dat homeopathische
middelen verdund worden volgens een tienvoudig,
honderdvoudig en zelfs duizendvoudig systeem,
waarbij men zegt dat hoe hoger de verdunning
ofwel potentie is, hoe dieper het in zal werken op de
energetische en fysieke mens.
Niet uitsluitend het “werkzame” stofje “honingbij” is
verdund en daardoor energetisch krachtiger
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geworden maar ook het sterf/ontbindingsproces van
de honingbij en de nodige electrosmog zijn in het
middel aanwezig.
De voornaamste vraagstelling luidt: hoe een
(helende-) energie op het menselijk veld over te
brengen zonder de schadelijke elektromagnetische
stralingen tegelijk mee te zenden en secondair:
welke product leent zich hiertoe zonder de
informatie van versterving?
De tweede vraag is snel beantwoord.
Dierlijke en plantaardige producten zijn zeer wel in
staat energie of trilling over te brengen op en in het
menselijk energetisch veld maar zijn, mede door de
productiemethodes welke toegepast worden,
ongeschikt aangezien ze buiten hun gunstig
werkzame element een tweede lading meevoeren,
namelijk die van het versterf (te vinden in de
trillingfrequentie van het ultraviolet). Wat dan
logischer wijze overblijft zijn mineralen (waaronder
edelstenen) en metalen.
Mineralen en edelstenen kennen ook een versterf,
ontbinden zich ook in de loop der tijd. Dit is
bijvoorbeeld waarneembaar bij de blauwe turkoois.
Als deze over langere tijd gedragen wordt blijft
uiteindelijk een groene turkoois over. Het
koperelement in de turkoois heeft zich omgevormd
tot een koperoxide onder invloed van zuur, zuurstof
en vocht. Maar ook de amethist verliest aan kleur

18

onder daglicht, ijzer ionen (welke bepalend zijn voor
de typische amethist kleur) “vallen” terug in een
lagere baan, waardoor de kleur (en werking)
afneemt.
Maar buiten deze voorbeelden duurt de ontbinding
ofwel het versterf van een mineraal miljoenen of
meer jaren waardoor de “versterf trilling” (meetbaar
in het ultraviolet gebied) van het mineraal uitermate,
tot te verwaarlozen, laag is.
Aangezien metalen een belangrijke rol spelen
binnen de structuren van mineralen en mineralen
een hoger (voor ons energieveld herkenbaar)
trillingsgetal hebben dan metalen vallen zuivere
metalen ook af. Hierbij komt dat metalen vaak niet
als erts (hun oervorm) gebruikt worden maar de
metalen welke wij ter beschikking hebben vaak het
resultaat zijn van ingewikkelde winning en reiniging
procedures.
De keuze van een toepasbaar medium is duidelijk:
mineralen, stenen, edelstenen.
Blijft de vraag welk mineraal.
Ook daar is de oplossing vrij eenvoudig. Twee
mineralen komen in aanmerking: kwarts en calciet.
Beide mineralen welke in de natuur en ons lichaam
in hoge concentraties voorkomen en daardoor voor
ons fysieke en energetisch organisme snel
herkenbaar.
Calciet heeft tot voordeel dat het ruimschoots
voorhanden is maar enerzijds vrij zacht is en
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anderzijds een sneller verval kent dan kwarts
waardoor er relatief meer ultraviolette straling
uitzendt.
Blijft kwarts over. Nu komt kwarts in vele vormen
echter de zuiverste vorm die wij kennen is
bergkristal. Helder als water en met een duidelijke
kristal structuur. Daarnaast blijkt ons energetisch
veld sneller kwarts (bergkristal) energie te
absorberen dan van ieder ander mineraal.
Het volgende probleem is te voorkomen dat
elektromagnetische invloeden bergkristal verstoren.
Hier blijkt een Kooi van Faraday de meest
geëigende oplossing.
Een koperen piramide, vervaardigd volgens de
juiste verhoudingen uit koperbuizen, bekleed met
fijnmazig kopermat en daarover een laag van de
antistraling folie die aan de binnenzijde van
magnetron deuren gevonden wordt.
Inderdaad blijkt deze constructie iedere vorm van
electrosmog tegen te houden terwijl het bergkristal
wat onder deze beklede piramide geplaatst wordt
verbonden blijft met de zuivere kosmische energie.
Slechts een deel van het probleem “verstorende
energie” is hiermee opgelost. Bergkristal slaat
trillingen van verschillende frequenties op en straalt
deze weer uit. Met andere woorden een bergkristal
wat vrij van electrosmog onder de beklede piramide
staat heeft nog wel de al eerder opgeslagen
“slechte” trillingen in zich en geeft deze ook weer af.
Reinigen met water, energetisch reinigen, beroken,
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begraven, op hematiet plaatsen en alle andere
“beproefde” remedies blijken bergkristal niet te
ontdoen van storende frequenties. Hiertoe heb ik
uiteindelijk een apparaat ontwikkeld wat in staat is
de in bergkristal opgeslagen negatieve frequenties
te elimineren en volledig af te doen vloeien.
Door deze constructie toe te passen onder de
piramide opstelling, zoals hierboven beschreven,
laat bergkristal zich totaal ontladen tot zijn
basiswaarde en daarna (of tegelijkertijd) uitsluitend
de zuiver kosmische trillingen te ontvangen en door
te geven.
Hiermee had ik een Master Crystal geschapen. Een
bergkristal wat niet beïnvloed wordt door negatieve
trillingen, niet mee resoneert op mobiele telefoons,
magnetrons, computerschijven, radarstralen,
enzovoort.
Een bergkristal wat energetisch net zo zuiver is als
de energetische omstandigheden welke
driehonderd, tweeduizend, honderdduizend jaar
geleden heerste.

De werking
Zodra het Master Crystal uit zijn piramide gehaald
wordt valt hij terug in het opnemen van allerlei
electrosmog en de negatieve trillingen beïnvloeden
direct weer zijn energetische werking en dit in
negatieve zin.
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Een oplosbaar probleem.
Indien nieuwe bergkristallen bij het Master Crystal
onder de piramide geplaatst worden gaat deze
verzameling zich gedragen als één kristal. Een
totale symbiotische resonantie op en met elkaar.
Vervolgens blijkt dat als de toegevoegde kristallen
uit de piramide verwijderd worden ze in resonantie
blijven met het Master Crystal, onder de piramide,
en wel op zo`n wijze dat ze zich gedragen alsof ze
onder de piramide staan.
Deze eerste generatie bergkristallen blijven
energetisch volkomen zuiver, vrij van
geabsorbeerde electrosmog en/of andere negatieve
trillingen/frequenties en dit ongeacht de afstand tot
het Master Crystal.
Een bijzondere ervaring. Voor het eerst is het
mogelijk bergkristallen toe te passen binnen het
energieveld van mens en dier zonder de
bijkomende resonantie van electrosmog.
Een voelbare ervaring, bergkristal van de eerste
generatie voelt enorm zuiver aan. De wisselwerking
tussen het menselijk energieveld en het bergkristal
is werkelijk optimaal.
Verder blijkt dat bergkristallen welke tegen het
Master Crystal, eerste generatie, geplaatst worden
zich ook vrij van enig stoorveld te gaan gedragen.
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Met andere woorden deze bergkristallen, tweede
generatie, gedragen zich net zo zuiver als het
Master Crystal die onder de elektromagnetisch
afgeschermde piramide staat.

Dit effect neemt echter na een dag of vijf
(afhankelijk van de elektromagnetische
omgevingsbelasting) af en bergkristallen, tweede
generatie, vallen weer terug in hun oorspronkelijke
staat, vol met electrosmog een verschijnsel wat de
bergkristallen eerste generatie niet kennen.
Maar door deze weer op te laden aan een
bergkristal van de eerste generatie komen ze weer,
voor ongeveer vijf dagen, terug in de resonantie met
het Master Crystal onder de piramide.

Afbeelding 1
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In het bovenstaande diagram (Afbeelding 1) is
het volgende weergegeven:
Master Crystal in het midden
1: Master Crystal Eerste generatie. Deze blijft in
resonantie met het Master Crystal.
2: Master Crystal Tweede generatie. Deze blijft
ongeveer vijf dagen in resonantie met het Master
Crystal Eerste Generatie.
3. Overige mineralen en edelstenen. Deze kunnen
geladen, gereinigd en ontstoord worden op
bergkristal van de tweede generatie.

Bergkristal van de tweede generatie kan uitstekend
gebruikt worden om overige mineralen en (edel)stenen welke tijdens therapie of anderszins
gebruikt worden te ontladen, reinigen en met
zuivere kosmische energie te laden. De zuivere
kosmische energie wordt vervolgens zonder enige
(moderne) vervuiling doorgegeven aan het
menselijk of dierlijk energetisch veld.

Om te kunnen profiteren van de geweldige
voordelen van het Master Crystal© kan de
therapeut of energetisch werkende zich een Master
Crystal Eerste Generatie aanschaffen.
Dit bergkristal is verbonden met de energie van het
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oorspronkelijke Master Crystal en het Eerste
Generatie Master Crystal blijft hier duurzaam op
resoneren.
Met het Eerste Generatie Master Crystal kunnen
een oneindig aantal andere bergkristallen gereinigd
worden en, tijdelijk (vijf dagen) in resonantie
gebracht worden met het Master Crystal waardoor
dit de bergkristallen Tweede Generatie zijn.
De bergkristallen Tweede Generatie kunnen
therapeutisch of energetisch ingezet worden maar
ook dienen om overige stenen te ontladen, reinigen
en te laden.

De mogelijkheden
Na aankoop van een Master Crystal Eerste
Generatie zijn de mogelijkheden vrijwel
onbegrensd.
Het Master Crystal kan gebruikt worden om andere
bergkristallen te ontladen, reinigen en op te laden
een proces waarbij tijdelijk (vijf dagen) invloeden
van electrosmog geheel verdwijnen en er zuiver
kosmische energie door bergkristallen (Tweede
Generatie) stroomt.
Bergkristallen Tweede Generatie kunnen gebruikt
worden om andere mineralen en (edel-)stenen te
ontladen, reinigen en te laden.
Het Master Crystal Eerste Generatie is een
fantastisch object wat ruimtes zoals slaapkamers of
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therapieruimtes vrij houdt van allerlei vormen van
electrosmog in die zin dat het energetisch lichaam
van mens of dier niet meer ontvankelijk is voor
schadelijke, ziekmakende en vervuilende
elektromagnetische stralingen.
Door de zuivere kosmische energie welke het
Master Crystal Eerste Generatie uitzendt worden
alle cellen in een menselijk en dierlijk fysiek lichaam
weer terug gebracht in hun natuurlijke harmonie en
kan de DNA afhankelijke kosmische informatie weer
onverstoord binnen het energetisch lichaam van
mens en dier functioneren waardoor optimalisatie
van het fysieke en energetisch lichaam het gevolg
is.

Zogenaamde “watersticks”, glazen buisjes welke
met (edel-)stenen gevuld zijn en hun werking op die
wijze weer over dragen aan drinkwater kunnen met
een Master Crystal Eerste Generatie ontladen,
gereinigd en geladen worden voor een periode van
ongeveer vijf dagen waardoor men edelsteen water
zonder enige electrosmog vervuiling kan drinken.
Na vijf dagen moet de “waterstick” weer opgeladen
worden aan een Master Crystal Eerste Generatie.
Het zelfde is het geval indien men steentjes gebruikt
in bijvoorbeeld "Britta" waterfilters om water
weer vitaal te maken.
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Energetische middelen, zoals homeopathische
middelen, kunnen ontstoord worden door het
Master Crystal Eerste Generatie maar dit geldt
natuurlijk ook voor Bach - Bloesems en andere
energetische middelen.
Een orgaan of orgaan systeem, wat in direct contact
gebracht wordt met een Master Crystal Eerste
Generatie, hervindt zijn eigen originele frequentie
terug wat “genezing” tot gevolg heeft indien een
disbalans aanwezig is.
Kortom de mogelijkheden van het Master Crystal
Eerste Generatie zijn vrijwel onbeperkt daar waar
het de zuiverheid van echte kosmische energie
betreft.
Bergkristal is een perfect opslag en weergave
medium voor trillingen ofwel frequenties van allerlei
aard, ook die der menselijke geest.
Het principe van het programmeren van
bergkristallen was bij de oudste bewoners van deze
aarde al bekend, de wereldbevolking die wij thans
“de Atlantiden” noemen was zeer ver gevorderd in
deze kunst.
Zij benutten deze ook voor het communiceren over
enorme afstanden en gebruikte de bergkristallen als
geheugenbanken.
Een bekend voorbeeld van het gebruik van
bergkristallen als geheugenbanken zijn de
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bergkristalschedels waarvan er inmiddels enkele
gevonden zijn.
Geologische dateringen hebben aangetoond dat
deze schedels in ieder geval voor 1.600 jaar voor
het begin van onze jaartelling vervaardigd zijn,
aldus minstens 3.600 jaar oud.

Een schedel uit de collectie van het British Museum in
Londen. fotograaf: Rafał Chałgasiewicz

Bekende en onbekende mediums beweren de
informatie welke opgeslagen zijn in deze schedels
te kunnen “lezen” of in ieder geval de
boodschappen “te verstaan”, wat staaft dat deze
schedels als geheugenbanken gebruikt werden.
Al sinds jaren vraagt men zich af waarom men de
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vorm van een schedel koos om informatie in op te
slaan. Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand:
omdat de hersenen ondermeer de opslagruimte van
ons denken en herinneren zijn.
Hierdoor zouden mensen die deze kristallen
schedels in hun bezit zouden krijgen begrijpen dat
hier informatie in opgeslagen lag, klaar om
uitgelezen te worden.
Wat men niet wist en ook niet kon weten is dat de
vinders van deze kristallen schedels, in dit geval
vele duizenden jaren later, niet meer in staat waren
om de opgeslagen informatie uit te lezen.
Waarschijnlijk kan een archeoloog die over zo`n
3.500 jaar een vaste schijf van een hedendaagse
computer opgraaft hier ook niet zo bar veel mee
aanvangen.
Maar ten aanzien van het bergkristal schedels is er
iets waar algemeen overheen gekeken wordt.
Bergkristallen ontstaan uit silicium houdend water,
ze “groeien” onder hydrothermale omstandigheden.
Water wat uitermate rijk is aan silicea en bij een
bepaalde verzadiging onder temperatuur en druk
over gaat tot kristallisatie van het bergkristal.
De Oude Grieken waren ervan overtuigd dat
bergkristal voor eeuwig bevroren water was, ijs wat
nimmer meer kon ontdooien.
Hildegard von Bingen beschreef al dat bergkristal
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groeide en voortkwam uit “een bepaalde soort”
zwart water.

Hildegard von Bingen
Het opmerkelijke in deze is dat zuiver silicium, wat
in de natuur niet als steen voorkomt maar wel in
laboratoria vervaardigd kan worden, grijs-zwart van
kleur is.
Eigenlijk leggen bovenstaande voorbeelden al een
behoorlijke relatie tussen bergkristal en water.
Nu weten wij dat bergkristal water kan revitaliseren,
de “levenskracht” terug kan geven aan het water
wat wij drinken of aan onze planten geven.
Bergkristal en water hebben nu eenmaal een
onlosmakelijke verhouding met elkaar.
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Terug naar de kristallen schedel en het medium
water.
Onze hersenen worden beschermd door een
hoeveelheid liquor, hersenvocht. Liquor bestaat
voornamelijk uit water. Per etmaal wordt ongeveer
500 milliliter hersenvocht aangemaakt en
heropgenomen. De liquorcirculatie zelf bevat 150
ml, wat betekent dat al het hersenvocht drie keer
per dag wordt ververst.
Met andere woorden onze hersenen “zwemmen” als
het ware in een waterige omgeving. Water neemt
zoals bekend informatiepatronen op.
De werking van onze hersenen baseren zich op
actiepotentialen (elektrische stromen) ofwel de
zenuwcellen geven elektrische stroompjes af.
Bepaalde patronen, sterke gedachten,
herinneringen of emoties worden tevens
opgenomen in de waterige omgeving van de
hersenen, vormen als het ware de databank van het
“hersen”water.
Bergkristal heeft nog een bijzondere eigenschap:
het is piëzo-elektrisch. Dat wil zeggen dat het een
elektrische spanning afgeeft wanneer er druk op
uitgeoefend wordt. Zo zitten bijvoorbeeld in een
elektronische aansteker twee piepkleine
kwartskristalletjes die tegen elkaar slaan wanneer
het knopje van de aansteker wordt ingedrukt. Er
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ontstaat dan een vonk die het aanstekergas doet
ontbranden.
Daarnaast is het een wonderlijk gegeven dat als
een kwartskristal onder elektrische spanning zet
wordt, deze gaat trillen. Deze eigenschap wordt in
zogenaamde kwartshorloges gebruikt: er is onder
elektrische spanning namelijk een constant aantal
trillingen van het kwartskristal per seconde. Het
kwartshorloge kan daardoor zeer nauwkeurig de tijd
aangeven.
De overeenkomst moge hierin duidelijk zijn: het
bergkristal heeft piëzo-elektrische eigenschappen,
de hersenen werken op actiepotentialen (=
elektrische stromen).
Het elektrisch vermogen van het bergkristal en het
elektrisch vermogen van de hersenactiviteit
beïnvloeden elkaar wederzijds.
Zodra een bergkristal in de hand genomen wordt
komt deze in contact met het fysieke menselijke
energieveld wat geladen is met elektriciteit.
Hierdoor wordt het bergkristal in trilling gebracht en
de opslagmogelijkheden van het bergkristal
“openen” zich, het wordt mogelijk het bergkristal uit
te lezen of informatie naar het bergkristal over te
dragen.
Het hersen liquor speelt hier een grote rol in de
overdracht. Uit het bovenstaande valt te ontlenen
dat de samenwerking tussen ieder levend wezen en
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het bergkristal, in dit geval het Master Crystal een
absolute symbiose kan zijn.
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Voordat je begint
“vermoeidheid”
Het is belangrijk dat je dit boekje even doorleest
voordat je met het Master Crystal aanvangt.
Veel mensen zijn enthousiast en nieuwsgierig,
willen gelijk voelen en ervaren wat het Master
Crystal doet en teweeg brengt. Dat is volkomen
normaal en logisch.
Met het Master Crystal kun je eenvoudigweg niets
“fout” doen, je kunt het niet “verkeert” toepassen
dus er gaat van het Master Crystal geen enkel
gevaar uit! Het kan jezelf en anderen niet schaden
simpelweg omdat het Master Crystal de zuiverste
energieën overbrengt op de gebruiker.
Toch zit er een kleine “maar” aan.
Wij, de mensheid, de complete Aarde is vervuld van
negatieve trillingen en frequenties welke van grote
invloed zijn op ons welbevinden. In ons dagelijks
leven merken wij daar over het algemeen weinig
van maar je kunt het vergelijken met het wonen in
een grote stad aan een druk kruispunt.
Stel je gaat op vakantie naar een omgeving waar
rust heerst, geen grote stad, geen druk kruispunt.
Uitsluitend natuurlijke rust.
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Dan zul je merken dat je de eerste dagen, in die
volkomen natuurlijke omgeving, een bepaalde mate
van “vermoeidheid” ervaart. Dit is echter geen
vermoeidheid maar de rust en de ontspanning die je
lichaam en geest ervaren op deze plek.
Hiermee kun je ook het Master Crystal vergelijken.
Het reguleert je hele wezen, grofstoffelijk, geestelijk
en energetisch. Brengt je weer in contact met de
feitelijke levens energieën welke in de kosmos
aanwezig zijn zonder stoorvelden die we inmiddels
allen wel kennen in de vorm van bijvoorbeeld
electrosmog.
Deze diepe en volkomen ontspanning die je ervaart
door het gebruik van het Master Crystal wordt vaak
omschreven als een gevoel van vermoeidheid het is
echter het opnieuw in balans komen met jezelf.
Dit effect is blijvend maar het gevoel van
“vermoeidheid” zal absoluut verdwijnen.
Geef het de tijd om het een deel van jezelf te laten
worden en besef hoe geweldig het is niet meer
ontvankelijk te zijn voor de stoorvelden om je heen
en in een blijvende ontspanning te mogen leven.
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Het Master Crystal “eigen” maken
Een nieuwe vriend een zielsgenoot, het Master
Crystal, is in je leven gekomen.
Het kristal in je bezit is geheel ontladen van
negatieve trillingen en frequenties en blijft dit ook.
Niets kan jouw Master Crystal energetisch
aantasten.
Je hoeft het niet te reinigen, je hoeft het niet te
laden. Het Master Crystal is gereinigd, blijft
gereinigd en zuiver en hoeft nooit geladen te
worden.
Het kristal staat in blijvende verbinding met het
“moeder” Master Crystal.
Allereerst is het belangrijk je het Master Crystal
eigen te maken, te voelen en te ervaren wat het
Master Crystal in je energieveld allemaal doet.
Zoek een, voor jou, rustige plaats op. Dit kan een
rustige ruimte in je huis zijn maar natuurlijk is nog
idealer een rustige plaats in de vrije natuur onder de
vrije hemel.
Trek de telefoon uit het contact, zet je mobieltje op
stil, schakel de deurbel uit. Belangrijk is dat je een
rust om je heen creëert waarin je niet gestoord kunt
worden.
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Draag geen strakke of knellende kleding maar trek
iets uiterst comfortabels aan liefst vervaardigd uit
natuurlijke materialen.
Hoewel blote voeten het prettigste zijn kun je
natuurlijk ook schoeisel dragen maar dan zonder
rubberen of kunststof zool of inleg. Dit om de
energie die je straks gaat beleven, de zuivere
verbinding tussen de Kosmos en de Aarde vrij,
zonder enige isolatie, door je heen te laten vloeien.
Natuurwollen sokken of vilten huisschoenen kunnen
natuurlijk ook.
Sommigen vinden het prettig in zo`n ritueel
helemaal niets te dragen om zich compleet vrij te
voelen en geheel één te kunnen zijn met het
energieveld wat je gaat beleven.
Het belangrijkste is dat jij je op je gemak voelt,
ongestoord bent en vrij van tijdsdruk.
Neem een comfortabele houding aan, ontspan
jezelf en neem je Master Crystal in je hand. Hoewel
deze in eerste instantie misschien even aan je
lichaamstemperatuur moet wennen zul je merken
dat het kristal al snel een bepaalde warmte met je
uitwisselt.
Zodra je deze warmte voelt en ervaart is het zinvol
je ogen even te sluiten en het kristal in je hand af te
tasten, de vorm te voelen, de ruwe kantjes te
ervaren maar ook de gladheid. In ieder geval de
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uiterlijke vorm van het Master Crystal met je ogen
dicht te beleven.
Je zult ervaren dat het kristal een bepaalde rust uit
straalt. Veel mensen krijgen het in dit stadium warm
omdat er een gigantische hoeveelheid zuivere,
ontstoorde, Kosmische energie met je aan het
wisselwerken is.
Mogelijk zie je, met gesloten ogen, allerlei
lichteffecten of kleuren. Sommigen krijgen beelden
van verre sterrenstelsels of planeten waarmee je
Master Crystal energetisch mee verbonden is.
Terwijl je het kristal aftast en mogelijk een
energetische ervaring hebt kun je merken dat het
Master Crystal steeds zachter wordt, het is net of je
vingers in het kristal kunnen. Alsof de grofstoffelijke
begrenzing van de kristalvorm niet meer bestaat en
je niet alleen energetisch maar ook fysiek één wordt
met het kristal.
Je zult merken dat je compleet één wordt met je
omgeving en al wat is. Als je planten of bomen in de
omgeving hebt zul je deze ervaren alsof je er
daadwerkelijk mee verbonden bent, alsof deze
toegevoegde organen van jezelf zijn. Je energieveld
trekt niet samen maar wordt bijna ongemerkt
gigantisch ruim.
Ervaar wat het is om vrij te mogen zijn van alle
stoorvelden die wij tegenwoordig op deze Aarde om
ons heen hebben, ervaar hoe het is om niet onder
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een voortdurend bombardement van electrosmog te
liggen.
Momenten om van te genieten en hoe lang je, met
je ogen dicht, van dit moment wilt genieten is
geheel aan jou.
Sommigen genieten dit vijf minuten anderen
genieten deze beleving tot wel een uur of langer.
Open op jouw moment je ogen en ga over tot een
visuele ervaring van het Master Crystal. Kijk
oplettend naar alle details. Het Master Crystal is
ongeslepen dus alle kenmerken van de natuur
waarbinnen je kristal ontstaan is zijn aanwezig.
Probeer iedere uiterlijke structuur in je op te nemen,
zie hoe de vlakken van het kristal in symmetrie tot
elkaar zijn en misschien ontdek je wel kleine extra
vlakjes aan of op het kristal.
Nadat je het uiterlijk bestudeerd hebt kun je de blik
richten op het inwendige van het Master Crystal. Zie
dat er wolkjes in het kristal aanwezig zijn, soms iets
wat lijkt op kleine scheurtjes.
Hoe je het ook waarneemt, belangrijk is het dat je
op ieder moment van de dag je Master Crystal voor
de geest kunt halen. Zelfs als je het Master Crystal
thuis hebt laten liggen en ergens anders bent zul je
voelen verbonden te zijn met jouw unieke Master
Crystal.
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Het Master Crystal kent je energie, herkent je ziel,
geest en al je verbindingen. Dat is al gebeurd toen
het kristal warm werd in je hand. Belangrijk is dat jij
je Master Crystal uit duizenden zou herkennen.
Nu wordt het tijd om de band tussen jezelf, het
Master Crystal, de Aarde en de Kosmos te
bevestigen.
Neem je Master Crystal in je rechter hand met de
punt van je af en ga met je gezicht richting het
Noorden staan. Je hoeft geen kompas te gebruiken,
belangrijk is dat je ongeveer het noorden benaderd.
Houd je rechterhand, met daarin het Master Crystal,
voor je zonnevlecht en blijf even richting noorden zo
staan.
Zeg hardop of duidelijk in jezelf: “Moge ik delen in
de zuiveringsprocessen van deze Aarde.”
Vervolgens richt je jezelf naar het Oosten met nog
steeds het Master Crystal in je rechter hand voor je
zonnevlecht en herhaal de bovenstaande zin.
Ditzelfde doe je vervolgens met je gezicht naar het
Zuiden en het Westen.
Daarna neem je het Master Crystal tussen beide
handen met de punt naar boven en breng je handen
boven je kruinchakra, sluit je ogen en zeg hardop of
duidelijk in jezelf: “Moge ik delen in alle Kosmische
helingsprocessen”.
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Blijf even of zolang je wilt in deze houding staan en
voel hoe zuivere energie door je heen vloeit.
Sommigen hebben het gevoel of hun kruinchakra
immens groot wordt en zich in zuiverheid verbind
met alle informatie in het Al aanwezig.
Sommige mensen ervaren na dit “ritueel” een lichte
draaierigheid of lichte misselijkheid. Dit is het gevolg
van alle zuiveringen welke in jezelf plaats gevonden
hebben. Je persoonlijke kristalstructuur heeft zich
via het Master Crystal weer aangepast aan je
feitelijke levensdoel en je DNA heeft zich weer
afgestemd op de Kosmische zender.
Als je het prettig vindt kun je rustig blijven zitten met
je Master Crystal.
Vervolgens schenk je jezelf een glas mineraalwater
(zonder koolzuur) in en dompelt je Master Crystal
met zijn punt heel kort, vanuit je rechter hand, in het
glas.
Daarna drink je dit Master Crystal water langzaam
en bedachtzaam op. Eventuele draaierigheid of
lichte misselijkheid zullen hierdoor direct
verdwijnen.
Berg vervolgens je Master Crystal weer op in zijn
eigen doekje waarin je het geleverd hebt gekregen.
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Door dit “ritueel” toe te passen heb je ervaren wat
het Master Crystal allemaal voor je zou kunnen
doen. Hier gaan we later nog op in.
Daarnaast zijn jullie (het Master Crystal en jij) nu
voor altijd met elkaar onlosmakelijk verbonden.
Het is een verlengstuk van jezelf geworden wat je in
alle omstandigheden in grootste zuiverheid bij zal
staan.
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De Master Crystal verpakking
Je hebt je Master Crystal ontvangen in een stoffen
omslag met een lintje ter sluiting.
Aangezien een ieder zijn huis graag inricht naar zijn
eigen smaak, zijn omgeving “gezellig” maakt of
energetisch optimaal, zou het niet zo`n slecht idee
zijn om het doekje, waarin het Master Crystal
verpakt zat, om te vormen tot een perfecte
woonomgeving voor het kristal.
Je zou bijvoorbeeld het doekje kunnen borduren
met een aantal patronen of tekens die voor jou, de
Aarde of de Kosmos van belang zijn.
Sommigen maken tekens of symbolen met een stift
waarmee je op stof kunt schrijven en weer anderen
leggen wat bladeren van hun lievelingsboom onder
het kristal in het doekje.
Eén gebruiker van het Master Crystal gebruikt
gedroogde lavendel bloemen om het Master Crystal
op te leggen.
Het is absoluut geen noodzaak om dit soort zaken
toe te voegen, maar het kan de persoonlijke waarde
en aandacht verhogen terwijl het ook een prima
meditatie is om in verbinding te zijn met je Master
Crystal.
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Weet dat wij je Master Crystal geselecteerd hebben
uit honderden bergkristallen. Niet ieder bergkristal is
geschikt om een Master Crystal te worden.
De vorm, energetische zuiverheid en eerste
uitstraling is bepalend bij de keuze.
Om het bergkristal om te vormen tot een Master
Crystal wordt een techniek toegepast welke ronduit
uniek genoemd mag worden en dit om te
garanderen dat alle beweringen welke wij over het
Master Crystal weergeven ook daadwerkelijk zo
zijn.
Ieder exemplaar is uniek en vandaar ook voorzien
van een navolgbaar codenummer wat in ieder
Master Crystal gegraveerd is.
Daarnaast is ieder Master Crystal voorzien van een
certificaat, met foto, waardoor de originaliteit
gewaarborgd is.

44

Het Master Crystal en Edelsteen Water
Veel mensen maken zogenaamd edelsteenwater
door diverse edelstenen of mineralen in een karaf
met water te leggen en dit een aantal uren in de zon
te laten staan.
Sommigen maken dit edelsteenwater uitsluitend
met bergkristallen.
Water is, zoals bekend, een prima geleidend
medium en neemt alle trillingen (ook negatieve) in
zich op. Kopieert de omgevingsstructuren en geeft
deze weer af aan alles wat met dit zo behandelde
water in beroering komt.
Wie het stukje “Bergkristal de Energetische
Vervuiler” gelezen heeft zal beseffen dat
edelsteenwater wat bereidt is met niet ontstoorde
stenen eigenlijk een vloeibare vorm van
electrosmog wordt en uitgesproken schadelijk is
voor onze fijnstoffelijke en fysieke structuren.
Ofwel met dit soort water vergiftigen wij ons op den
duur, zij het vanuit energetische hoek.
Tweehonderd jaar en langer geleden was dit een
uitstekende reiniger echter sinds de uitvinding en
het gebruik van allerlei apparatuur welke ons totale
wezen aantast is “gewoon” edelsteenwater eerder
een boos- dan een weldoener.
Mensen maken edelsteenwater op verschillende
manieren welke ieder eigen voor en of nadelen
hebben.
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Bij het vervaardigen van edelsteenwater met
gebruik van het Master Crystal is het uitermate
belangrijk geen loodkristal (in de winkels
verkrijgbaar als kristallen karaffen) te gebruiken om
dit water in te maken. Het Master Crystal zal het
lood in het kristalglas energetisch ontgiften en de
“dure” karaf uit elkaar doen springen.
Beter is het gebruik te maken van een karaf of kom
van “gewoon” glas.
Nooit edelsteenwater maken in plastic flessen
(PET-flessen) want het Master Crystal zal de
schadelijke stoffen in dit soort flessen aanwezig in
eerste instantie oplossen maar de
koolstofverbindingen als “menselijk” ervaren
waardoor er een verhoogde hoeveelheid aan
koolwaterstoffen in het edelsteenwater vrij komen
wat de gezondheid op den duur ook niet ten goede
komt.
Plastic kannen (Britta en consorten) of metalen
kannen (zeker geen aluminium) zijn ook niet
geschikt om edelsteenwater te maken. Bij het
gebruik van plastics is het vrijkomen van
koolwaterstoffen aan de orde en metalen hebben
als nare eigenschap door het Master Crystal ook in
oplossing te komen.
Nogmaals gewoon glas is het beste om je
edelsteenwater te maken.

46

Zoals gezegd zijn er diverse methodes om
edelsteenwater te maken, hier worden de twee
meest toegepaste methodes behandeld.
Men koop of heeft een verzameling bergkristalletjes
of andere stenen dan wel een combinatie van
steentjes.
Deze legt men in een bakje van gewoon glas en
daarop plaatst men gedurende minimaal 30 minuten
of langer het Master Crystal.
Het effect is dat de stenen waar men normaal
gesproken edelsteenwater van maakt geheel
gereinigd worden van iedere vorm van negatieve
straling of trilling. De steentjes komen weer terug in
hun natuurlijke trilling en zijn gedurende vijf dagen
niet meer gevoelig voor negatieve stralingen of
frequenties (electrosmog en dergelijke).
Deze steentjes gebruikt men om edelsteenwater te
maken.
Eén van de grootste effecten is de innerlijke rust
welke men ervaart door het gebruik van dit
edelsteenwater. Daarnaast reinigt men op deze
wijze het complete systeem, zowel grof als
fijnstoffelijk.
Houdt in de gaten dat het effect slechts vijf dagen
aanhoudt dus na deze periode moeten de steentjes
welke men gebruikt heeft wederom met het Master
Crystal gezuiverd en geladen worden.
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Voor mensen die gewend zijn met edelsteenwater
te werken is het belangrijk te weten dat dit water,
door het gebruik van het Master Crystal, vele malen
sterker inwerkt op het complete energetische
systeem dan men voorheen gewend was.
Het ontladen van de steentjes welke voor de
bereiding van edelsteenwater gebruikt worden
vervalt compleet, het Master Crystal doet al het
werk.
Daarnaast is water, bereidt middels tussenkomst
van het Master Crystal, in staat ons DNA te
repareren en ervoor te zorgen dat we niet alleen
spiritueel, energetisch maar ook fysiek op een
hoger plan komen en daadwerkelijk de nieuwe tijd
binnen mogen gaan.
Een tweede systeem wat vaak gebruikt wordt zijn
de zogenaamde “sticks”, glazen bollen met een
handvat welke gevuld zijn met edelsteentjes en in
water gehangen worden.
Het verdient aanbeveling deze “sticks” in een
gewoon glazen glas te plaatsen waarin je Master
Crystal ligt. Hierop plaatst men de “stick” (zonder
water) en deze zal compleet ontstoord worden voor
een periode van vijf dagen.
Na vijf dagen herhaalt men gewoon dezelfde
procedure.
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Als laatste kan men ook het Master Crystal met de
punt in een glas water dompelen, dit water is direct
voor consumptie gereed, heeft een perfecte smaak
en is ontdaan van alle schadelijke invloeden welke
ons fysiek zouden kunnen bedreigen.
Planten welke edelsteenwater krijgen wat via het
Master Crystal ontstoord is zullen hun eigen
kosmische verbinding weer krijgen. Groentes en
kruiden welke begoten zijn met Master Crystal
edelsteenwater hebben een zuiverheid welke via
Kirlian fotografie aantoonbaar is.
Ondanks het feit dat onze bodem enorm verarmt is
geeft edelsteenwater wat door tussenkomst van het
Master Crystal gemaakt is de originele groeikracht
weer terug.
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Master Crystal en Voedingsmiddelen
Hoe vaak moeten wij niet horen of ervaren dat onze
voedingsmiddelen niet meer de energetische
waarde van “vroeger’ hebben.
Inderdaad heeft de wijze waarop onze akkers
bewerkt worden, mede door het gebruikt van
eenzijdige kunstmest, als gevolg dat onze
voedingsmiddelen niet meer de energetische
waarde van “vroeger” hebben.
De bodem verarmt en ons fysieke lichaam verarmt
mee.
Toch zijn en blijven alle sporenelementen aanwezig
alleen niet meer op een zodanige wijze dat ons
fysieke lichaam hier een nut van heeft.
Dit geldt niet alleen voor aardappels, groentes,
maïs, rijst en kruiden maar zeker ook voor het vlees
wat wij consumeren.
De stress welke opgeslagen is in vleesproducten
gaat iedere voorstelling te boven.
Dezelfde stress welke onze vleesproducten
“beschadigd” beschadigd ook onze groentes door
de wijze waarop deze gekweekt worden.
Denk eenvoudig aan de tomaten welke in de
kassen 24 uur per dag kunstdaglicht ontvangen om
zich maar zo snel mogelijk te ontwikkelen tot
volwassen en rijpe vrucht.
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Stress slaat zich, en dit is een vast gegeven, op in
DNA ketens, zorgt voor een bepaalde mate van
“verzuring” en breekt voedingswaardes voortijdig af.
Wij beseffen ons dit vaak niet als we door een
supermarkt lopen maar echt gevoelige mensen
voelen “de negatieve druk” die ons uit de
voedingsmiddelen schappen tegemoet komt.
Stress aanwezig in groentes en allerhande dierlijke
voedingsmiddelen, zelfs kopen in de zogenaamde
biowinkel is eigenlijk een goochelen met de
stressfactor.
In de persoonlijke kennismaking welke je gehad
hebt met het Master Crystal mocht je zelf ontdekken
wat voor enorme rust er over je heen kwam. Ook
het gebruik van edelsteenwater vervaardigd met het
Master Crystal deed je de rust welke van dit water
uitging ervaren.
Misschien is hier de uitdrukking “kosmische
harmonie” voor het bovenstaande meer van
toepassing.
Vandaar dat het meer dan zinvol is al je
voedingsmiddelen in contact te brengen met de
Master Crystal energie.
De eenvoudigste wijze hiertoe is een aantal
bergkristallen in contact te brengen met je Master
Crystal. Je maakt hierbij bij wijze van spreken
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Master Crystals tweede generatie. Deze
bergkristallen verliezen over het algemeen na vijf
dagen hun ontstorende werking en moeten daarna
weer opgeladen worden aan je Master Crystal.
Bergkristallen welke je zo`n 30 minuten in contact
gebracht hebt met je Master Crystal kun je in de
groentelade van je koelkast leggen.
Ze ontstoren dan de complete inhoud van je
koelkast.
Vlees en vleesproducten worden ontdaan van de
stress factor en je zult merken dat het vlees je veel
beter smaakt.
Maar ook groentes krijgen weer een energetische
optimalisatie. De bergkristallen in je groentelade
kunnen ontbrekende mineralen in je groentes niet
vervangen maar geven deze wel de energetische
trilling van de complexheid aan vitamines en
mineralen terug.
Een bergkristal wat 30 minuten in aanraking
geweest is met je Master Crystal in de aardappel
mand, bij de uien en of het pak rijst, het doet
absoluut wonderen.
Natuurlijk kook je voedingsmiddelen met behulp van
edelsteenwater wat je bereidt hebt volgens het
recept in het vorige hoofdstuk beschreven.
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Wat we je afraden is het gebruik van de magnetron,
niet dat deze energie de werking van je Master
Crystal teniet doet maar de extra voedingswaarde
welke je opgebouwd hebt met het Master Crystal
wordt weer minder en dat zou jammer zijn.
Je zult gauw genoeg merken wat het Master Crystal
allemaal met je voedingsmiddelen doet.
In ieder geval geeft het de zuivere kosmische trilling
(zeg maar de scheppingscode) weer aan je
voedingsmiddelen terug waar jij en degene die je
lief zijn optimaal van mogen en kunnen profiteren.
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Het Master Crystal en “gewicht in balans”
Enorm veel factoren belasten onze dagelijkse
voeding maar ook de wijze waarop ons lichaam met
deze voeding omgaat.
Buiten het feit dat zelfs de meest volwaardige
voeding negatieve trillingen in zich opgenomen
heeft, vasthoud en deze weer aan ons lichaam
afgeeft is ook ons eigen fysieke lichaam zich anders
op gaan stellen ten opzichte van het
voedingsaanbod.
Zelfs het meest uitgebalanceerde voedingspatroon
brengt ons niet meer de gebalanceerde
energetische verhoudingen welke ons lichaam
vraagt.
Daarnaast zorgen stress en een gehaaste
levensvorm, onrust in onszelf en rondom ons voor
energetische verstoringen tot in onze celkernen.
Uiteindelijk raken delen van ons DNA beschadigd
met vervelende gevolgen.
Ziekten kunnen vrij spel krijgen en herstel wordt
steeds moeilijker.
Ondergewicht maar ook overgewicht kunnen het
gevolg zijn van factoren welke buiten ons zelf liggen
en niet zo gek veel te maken hebben met onze
feitelijke voedingspatronen.
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Wijzelf en soms ook anderen hebben vaak een te
streng beeld van hoe wij er uit zouden moeten zien.
Er bestaat echter zoiets als “de energetische balans
in onszelf”.
Hierbij gaat het niet over wat de spiegel of de
weegschaal ons verteld, dat wat anderen ons direct
of indirect vertellen maar de daadwerkelijke
energetische balans van wie wij zijn.
De energetische balans in onszelf is de perfecte
manifestatie van ons energetisch en fysiek wezen,
vrij van “weegschaal terreur”.
Sommige mensen nemen nu eenmaal meer
celruimte in beslag en anderen minder, vast staat
dat een mens wat in energetische balans met
zichzelf is simpelweg weet zijn ideaal gewicht te
hebben.
Het probleem wat zich voordoet is dat wij, als
mensen, steeds verder verwijdert geraakt zijn van
ons scheppingsplan en vaak niet meer duidelijk is
wat nu eigenlijk onze energetische balans is.
Ook hier kan het Master Crystal uitkomst bieden.
Het Master Crystal brengt mensen bijna vanzelf in
hun eigen energetische balans, een evenwicht
tussen celruimte en kosmos.
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Om dit te bereiken voldoet het om met enige
regelmaat een rustige omgeving te zoeken en het
Master Crystal, liefst in meditatie, ongeveer 30
minuten tegen je zonnevlecht te houden.
Het beste is het om het Master Crystal hierbij
tussen beide handen te nemen en de punt naar de
zonnevlecht te laten wijzen.
De unieke energie van het Master Crystal ontdoet je
lichaam van alle negatieve invloeden en brengt je,
bijna ongemerkt, weer in energetische balans met
jezelf.
Om eventueel de werking van het Master Crystal
niet alleen energetisch maar ook direct via je
voeding te ervaren kun je het hierna volgende
recept volgen.
Neem een glazen kom en leg hierin zogenaamde
“spruitgroentes”, zaden welke spruiten en alle
kosmische kracht van ontkiemende groentes in zich
hebben.
Deze spruitgroentes zijn verkrijgbaar bij het betere
tuincentrum maar ook in winkels waar biologische
zaken verkocht worden.
Tussen deze spruitgroente zaadjes plaats je een
bergkristal wat geladen is door je Master Crystal.
Over de zaadjes schenk je edelsteenwater wat je
via het Master Crystal vervaardigd hebt.
Na drie tot vier dagen zijn je spruitgroentes “klaar”
ofwel ontsproten.
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Vervang één maal per week je “normale” warme
maaltijd door deze, via het Master Crystal,
ontkiemde groentes en je zult merken hoe je
lichaam, bijna automatisch, zijn originele
energetische balans verkrijgt.
Je kunt dit blijvend, één maal per week, doen om
ervoor te zorgen dat ook het fysieke deel van je
lichaam in optimaal contact blijft met de unieke
Master Crystal energie.
De Master Crystal energie wordt op deze wijze niet
alleen opgenomen in het energetisch “zijn” van je
systeem maar ook in de grofstoffelijke manifestatie
van wie je bent.
Je zult merken dat mensen uit je omgeving het
heerlijk vinden om in je buurt te verkeren, jij straalt
immers de Master Crystal energie uit, niet alleen
fijn- maar ook grofstoffelijk. Een weldaad voor
anderen.
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Het Master Crystal en je huid
Onze huid is ontvankelijk voor veel milieu invloeden.
Luchtvervuiling maar ook stress veroorzaken een
versnelde veroudering van onze huid.
Als je het Master Crystal een kleiner bergkristal op
laat laden en je plaatst dit bergkristal in een potje
met de meest eenvoudige huidcrème dan mag je
ervaren wat de kracht van het Master Crystal is bij
de regeneratie van je huid.
Je zult merken dat de meest simpele crème een
grote vochtinbrenger wordt en diepere rimpels
duidelijk minder zullen worden. De huid zal sneller
regenereren.
Een tweede mogelijkheid is een bergkristal wat
naast het Master Crystal gelegen heeft in een flesje
met een goede, reukloze, koudgeperste natuurlijke
olie te leggen. Ook deze olie zal hierna een enorm
regeneratieve werking op de huid hebben.
Bedenk dat de werking van het bergkristal na vijf
dagen voorbij is maar de met behulp van dit kristal
gemaakte crème of olie een blijvende werking heeft.
De moleculen van de crème en/of olie zijn
omgevormd en een blijvend effect hebben.
Op deze wijze kun je ook litteken weefsel zachter
maken en eventuele andere huidproblemen, zoals
huiduitslag en andere huidonreinheden, oplossen.
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Om pukkeltjes en puistjes te bestrijden is het zinvol
om met het bergkristal (droog) zacht over deze
ongewenste ontsierders te wrijven.
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Mediteren met het Master Crystal
Het Master Crystal wat je hebt schept een enorm
“rustige” omgeving.
Geen (overigens onzichtbare) invloeden van
negatieve elektromagnetische stralingen
veroorzaakt door GSM, router, radar, satellieten en
dergelijke.
Derhalve kun je goed begrijpen dat het mogelijk is,
met behulp van je Master Crystal, verbinding te
maken met het totale universum en alles daarin
aanwezig.
Een meditatie is een persoonlijke zaak maar op de
internet pagina`s van het Master Crystal worden
regelmatig meditatie voorstellen gedaan.
Het meest ideaal is, tijdens meditatie, het Master
Crystal voor je op de grond te leggen (als je zittend
op de grond mediteert) of op een houten tafeltje als
je zittend mediteert.
Vanwege de isolerende eigenschappen van het
materiaal ontraden wij te mediteren zittende op een
kunststof stoel of een stoel waarin kunststof
verwerkt is.
Ervaar eerst de enorme energetische maar ook
lichamelijke en geestelijke rust welke van het
Master Crystal uitgaat.
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Je wordt door het Master Crystal geplaatst in een
enorme bal met zuivere energie welke
daadwerkelijk iedere storende invloed ver van je
houdt.
Hoe je een meditatie invult is natuurlijk persoonlijk
maar je zult merken dat dit met een Master Crystal
vele malen mooier, dieper of effectiever is dan je
ooit voorheen hebt mogen ervaren.
Schenk aandacht aan de beelden die je, in
meditatie, voor ogen krijgt. Dit zijn veelal beelden
van verre planeten welke, via het Master Crystal,
met jou in verbinding staan.
Een kosmische ervaring welke je kunt en mag
koesteren.
Je zult merken dat je, tijdens meditaties met het
Master Crystal, informaties ontvangt uit de kosmos.
Misschien niet in woorden of in boekvorm maar via
een diep verrijkt weten in jezelf.
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Aarde heling met het Master Crystal
Zoals al een aantal malen aangegeven ligt onze
Aarde onder een voortdurend bombardement van
onnatuurlijke, door de mensheid, opgewekte
straling.
Dit verstoort de natuurlijke verhouding op, in en
rondom onze Aarde daarbij inbegrepen alles wat op
deze Aarde leeft.
Als we kijken naar de natuur dan valt te zien dat de
prachtige soortenveelvoud steeds minder wordt,
veel is door menselijk toedoen gedoemd uit te
sterven.
Dat is geen vooruitgang maar een wezenlijke
achteruitgang.
Kijk naar de jaarlijks steeds groter wordende
zeezoogdieren, walvissen en dergelijke, welke
hopeloos op de stranden vast komen te zitten.
Hun natuurlijke navigatie apparatuur is door
menselijk toedoen verstoord geraakt waardoor ze
simpelweg “uit koers” geraken.
Maar men zou ook kunnen kijken naar de
menselijke waanzin om ons heen. Nog steeds zijn
er geen verbanden gelegd tussen de gigantische
toename van allerlei elektronische apparatuur,
waarbij radar (eigenlijk een magnetron principe) niet
op de laatste plaats een belangrijke rol speelt en de
menselijke ontsporingen (grenzend aan waanzin)
die we dagelijks aan het nieuws kunnen ontlenen.
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Aan het einde van de zestiger jaren, begin
zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de
ontsporingen van geweld en andere desastreuze
zaken steeds veelvoudiger en ingrijpender
geworden.
Na de komst van de mobiele telefonie, met een
zend/ontvangstmast op bijna iedere straathoek is de
“afstomping” van de menselijke geest in versneld
tempo voortgeschreden.
Binnen een periode van zo`n twintig jaar is
excessief geweld, wereldwijd, een bijna normaal
fenomeen geworden en menig nog weldenkend
mens staat er machteloos tegenover.
Het lijkt wel of we niet meer toe kunnen komen aan
“normale” gedragspatronen, alsof “iets” ons hiervan
weerhoud.
Zoals je zelf heb kunnen constateren deelt het
Master Crystal een rust en absoluut “storingsvrije”
zone.
Een kleine oase van energetische stilte in een
woestijn van verstorende trillingen.
Vandaar dat gebruikers van een Master Crystal
opgeroepen worden om, in samenwerking met het
Master Crystal, op bepaalde dagen en op bepaalde
tijdstippen gezamenlijk deel te nemen aan een
Aarde heling.
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De Master Crystals zijn allen met elkaar verbonden
en indien wij wereldwijd bewust een informatie van
heling programmeren zal dit zijn uitwerking op deze
Aarde zeker niet missen.
De trillingen welke door deze bijzondere kristallen
gegenereerd worden liggen op een veel hoger plan
dan de verstorende energiegolven welke aanwezig
zijn en het effect zal absoluut speurbaar zijn.
Hierbij is het denkbaar dat de samenwerking tussen
mensen zich kunnen richten op één bepaald aspect
of één bepaald land.
Maar generaal gezien is het eerder denkbaar dat
tijdens zo`n gezamenlijke heling de gehele Aarde
voor de geest genomen wordt.
Tevens is het mogelijk plaatsen in de kosmos te
helen en/of in helende verbinding met deze
plaatsen te staan.
Dit laatste is niet ongewoon want gebruikers van het
Master Crystal hoeven zich alleen maar te
herinneren wat zij aan informatie van het kristal
hebben mogen ontvangen.
Voorstellen tot tijdstippen van deze Master Crystal
heling sessies zijn te vinden op de website van het
Master Crystal.
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Master Crystal en edelsteen leggingen
Buiten het feit dat een Master Crystal iedere (edel-)
steen kan reinigen (ontladen) en opladen is het voor
cliënten een fantastische ervaring indien tijdens een
edelsteenlegging gebruik gemaakt wordt van een
aantal bergkristallen die opgeladen zijn met de
Master Crystal energie.
Zowel het laden als ontladen van stenen met het
Master Crystal is uitermate eenvoudig, je plaatst de
stenen die je wilt gebruiken of gebruikt hebt (dit kan
zelfs door elkaar en tegelijkertijd) op een schaal van
natuurlijk materiaal.
Hiertussen leg je het Master Crystal en je stenen
zullen volledig in balans komen.
Voor gevoelige mensen is het een weldaad om te
beleven hoe “rustig” de behandelstenen dan
worden, ze zijn dan in staat de zuiverste energie
van hun wezen over te dragen op het grof- en
fijnstoffelijke energieveld van de cliënt of gebuiker.
Bedenk bij het gebruik van (edel-) stenen die aan
het Master Crystal opgeladen zijn dat het effect
meestal na vijf dagen weggevloeid is en men de
(edel-) stenen na deze vijf dagen opnieuw in contact
dient te brengen met het Master Crystal.
Op de Master Crystal internet pagina`s zijn
voorstellen tot steen leggingen te vinden alsmede
beschrijvingen over de wisselwerking tussen
therapiestenen en het Master Crystal.
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Slotwoord
Het Master Crystal is een fantastisch product
waarvan je iedere dag weer nieuwe facetten van
kunt ontdekken.
Een krachtig medium waar je grote dingen mee kunt
bereiken, voor jezelf, je medemens, de Aarde en
zelfs de Kosmos.
Het Master Crystal kan uitstekend samenwerken
met allerlei andere energetische toepassingen, het
zal elkaar uitsluitend versterken in wisselwerking.
Het is de moeite waard om actief deelnemer te
worden van de website welke speciaal voor Master
Crystal gebruikers in het leven is geroepen.
Meer informatie hierover via:
www.mastercrystal.weebly.com
Wij wensen je heel veel plezier toe met je Master
Crystal, zet het in ter welzijn van alles wat is.
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