MEDITATIE OM DNA TE ZUIVEREN EN TE HERPROGRAMMEREN.
©John Armitage/Hari Baba, februari 2013
Ik zou iedereen dag willen zeggen die deze meditatie zal volgen. Mogen jullie harten de Goddelijkheid van
Liefde blijven uitstralen, die jullie ware essentie is.
Allereerst gaan we julie IK BEN Aanwezigheid en Goddelijke Zelven aanroepen, en ook mijn IK BEN
Aanwezigheid en Goddelijke Zelf, mijn Monade. Alles wat we in deze meditatie gaan doen zal plaatsvinden
in overeenstemming met Goddelijke Wil en de wil van jullie IK BEN Aanwezigheid en jullie Monade.
Ik roep mijn DNA Programmerings Assistentie Team binnen. Terwijl je naar deze meditatie luistert en
meedoet, zullen de Teams binnenkomen en jou assisteren, als je affirmeert dat je open bent om assistentie
te ontvangen. Het is natuurlijk erg eenvoudig om dat te doen. Je zegt gewoon dat je openstaat om te
ontvangen.
Ik heb veel dingen ontdekt over het herprogrammeren van DNA. Ik heb dit sinds de beginjaren 90 gedaan.
Mensen zeiden me, ‘ik begrijp niet hoe dit kan werken’. In feite heeft de moderne wetenschap ons
ingehaald; de Russen zijn met mooi wetenschappelijk bewijsmateriaal gekomen van dit alles. Dus het is
allemaal erg interessant.
Er is mij steeds meer en meer begeleiding over het onderwerp aangeboden door de Intergalactische
Meesters, dus zal ik dit alles ook inpassen in de meditatie.
Allereerst is het natuurlijk nodig om ontspannen en stil te zijn. Neem een paar diepe ademteugen. We gaan
de herinnering triggeren dat onze ware essentie de Goddelijkheid van Liefde is, van de Bron, de Schepper,
onze God/Godin, hoe je dat ook wilt noemen. Dat is natuurlijk individueel. In dit aspect van de Schepping is
er slechts één Bron, dus we argumenteren niet over de Naam. We openen slechts onze harten en deze
Liefde, en staan deze essentie die we werkelijk zijn toe om vanuit ons te stromen, naar het geheel van de
Schepping, om de harten en geesten aan te raken van alle wezens die openstaan om te ontvangen.
Laten we onze aandacht richten op onze thymusklier, vaak bekend als het Ware Hart Chakra, of het
Hogere Hart Chakra, omdat het zich boven het hart bevindt: niet omdat het heiliger is of zoiets. Laten we
tegelijkertijd vragen om een bewuste verbinding van onze thymus met onze fysieke harten. Laten we
driemaal de volgende affirmatie herhalen: Ik Ben die Ik Ben, de Mahatma in Liefde, Ik Ben die ik Ben, de
Mahatma in Liefde, Ik Ben die Ik Ben, de Mahatma in Liefde. En we staan deze verbinding tussen het
fysieke hart en het Ware Hart Chakra gewoon toe om op te bouwen, en op te bouwen.
Tegelijkertijd zou je kunnen visualiseren, of zien, voelen, toestaan of inbeelden dat de Goddelijke Liefde
vanuit je stroomt, in deze enorme stroom van Zilveren, Gouden en Violette energie, door heel het
Universum heen. Onthoud dat deze Liefde Goddelijke Liefde is, volledig zonder voorwaarden. Dus ga
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alsjeblieft door zónder verlangen, sta het gewoon toe om te stromen, en alles zal plaatsvinden in
overeenstemming met Goddelijke Wil. Stromend, stromend, stromend… harten openend, openend,
openend…
Dus we roepen nogmaals jullie IK BEN Aanwezigheid en Goddelijke Zelven aan, en affirmeren nogmaals
dat alles plaatsvindt in overeenstemming met Goddelijke Wil, de wil van jullie IK BEN Aanwezigheid en de
wil van jullie Goddelijke Zelven. Dus sluit je ogen en ga door met ademhalen…
Als je nu ademt, zie, voel, sta toe, beeld je bij elke inademing in dat je bewustzijn in omvang krimpt. Wordt
kleiner, kleiner, kleiner. Met dit punt van bewustzijn ben je in staat om door de muur te gaan of door een
enkele cel in je lichaam. Dit kan zijn waar jij maar verkiest. En als je door de wand van de cel gaat, kijk dan
om je heen en zie de spiralen van DNA, opwaarts en neerwaarts cirkelend, zich verbindend met het hart
van de Bron, en zich verbindend met het hartkristal van Moeder Aarde.
Nu zouden sommigen van jullie meer dan 2 strengen DNA actief kunnen hebben. Bij veel mensen zal dat
zo zijn. Maar wij gaan beginnen met 2 strengen, eerst de originele coderingen herprogrammeren en daarna
virale coderingen verwijderen, coderingen die zijn ingebracht, hetzij door de manier waarop we denken,
door onze genetische erfenis, of geprogrammeerd door andere wezens, die ingebracht zouden kunnen zijn
om ons bewustzijn te beperken. Want je weet dat de hoeveelheid DNA en DNAcoderingen die je actief
hebt het niveau van bewustzijn bepalen en de manier waarop je relateert aan de zogenaamde
werkelijkheid.
Dus hier gaan we, deze eerste 2 strengen DNA. We gaan de originele coderingen resetten, RESET,
RESET, RESET. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER...
Nu vraag ik de Assistentieteams om op viruscoderingen te controleren en alles wat jou niet dient in wat wij
zouden noemen het hoogste goed. In overeenstemming met de wil van je IK BEN Aanwezigheid en
Goddelijke Zelven zullen we zuiveren. We checken, checken, checken… ZUIVEREN, ZUIVEREN,
ZUIVEREN.
We gaan nu verder in op deze viruscodeprogramma’s. Onthoud dat je het DNA draagt van je genetische
afkomst, helemaal terug naar het begin toen dit type lichaam werd gecreëerd op planeet Aarde. Je draagt
informatie van je voorvaderen en voormoeders. Deze programmeringen belemmeren vaak de manier
waarop je denkt, of laten je op een bepaalde manier denken. Daarnaast geven deze programmeringen je
ook een potentie om ziekte te manifesteren als de juiste omstandigheden in het spel worden gebracht.
Dus nu roepen we alle Ik Ben Aanwezigheden op van alle wezens in je genetische afkomst. Volledig in
overeenstemming met Goddelijke Wil en hun Ik Ben Aanwezigheid en Goddelijke Zelven, gaan we al deze
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coderingen van genetische afkomst zuiveren. Dit zal een paar ogenblikken duren. Terugwaarts,
terugwaarts, terugwaarts in de zogenaamde tijd en ruimte…
Nu gaan we ZUIVEREN, ZUIVEREN, ZUIVEREN. Laten we nu een golf van Goddelijke Liefde terugsturen
door onze genetische afkomst. Laten we de energie van vergeving ook inbrengen in deze golf van
Goddelijke Liefde. Een affirmatie zou kunnen zijn: Ik vergeef mijn gehele genetische afkomst, in de
Goddelijkheid van Liefde. Ik Ben die Ik Ben…
Nu gaan we wat andere activeringsenergieën binnenroepen die zullen assisteren in de voortdurende
activering van de originele coderingen, en zullen helpen bij het zuiver houden van ons DNA van onjuiste
programmeringen en viruscoderingen, zowel door het collectieve bewustzijn als onze eigen
geloofssystemen, de manier waarop we denken, de manier waarop we spreken enzovoort.
Eerst roepen we de energieën binnen van de Kosmische Heilige Geometrieën. We vragen of Metatron
deze informatie nu wil laten stromen. In deze 2 strengen van DNA stromend. ACTIVEER, ACTIVEER,
ACTIVEER.
Nu roepen we de energie binnen van de kosmische vuurletters van de heilige talen, die ons zullen helpen
om deze pure niveaus van bewustzijn vast te houden die zich in de originele coderingen van ons DNA
bevinden.
Eerst roepen we de kosmische vuurletters binnen van het Chinees, (Activeer 3x), van het Tibetaans
(activeer 3x), dan van het Egyptisch (activeer 3x), van het Sanskriet (activeer 3x), en van het Hebreeuws
(activeer 3x). We wachten slechts een paar ogenblikken terwijl deze activeringen plaatsvinden…
Laten we nu een codering binnenbrengen die te maken heeft met de pure essentie van de Goddelijkheid
van Liefde, deze goddelijke Liefde zonder voorwaarden vanuit het hart van de Bron. Dit zal ons helpen bij
de voortdurende herinnering aan onze ware essentie, de goddelijkheid die we zijn.
Dus nu zou je deze zilver/gouden en violette energie kunnen zien, voelen, toestaan, inbeelden die we de
Mahatma noemen, stromend vanuit het hart van de Bron, zichzelf coderend, ons DNA ontvlammend… Ik
Ben die Ik Ben, de Goddelijkheid van Liefde…
Laten we ons dan nu nog 2 strengen DNA voorstellen, dat maakt 4, voorwaarts en opwaarts cirkelend naar
het hart van de Bron en in het hart van Moeder Aarde. Nu brengen we al deze coderingen over naar deze 2
strengen. Ook brengen we de reset van de originele coderingen over. Dus we brengen over en ACTIVEER,
ACTIVEER, ACTIVEER…
Nu zien we nog 2 DNAstrengen, dat maakt 6. We brengen al deze informatie over van de vorige strengen,
en resetten de originele coderingen ook. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
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Nu zien we nog 2, dat maakt 8. Nogmaals resetten we de originele coderingen en brengen alle informatie
en coderingen over van de vorige strengen. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
Nu zien we nog 2 strengen, dat maakt 10. We resetten de originele coderingen en brengen alle
voorgaande informatie en coderingen over van de vorige strengen. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
Nu zien we nog 2 andere stringen, dat maakt 12. Wederom resetten we de originele coderingen en
brengen de vorige informatie en coderingen over van de andere strengen. ACTIVEER, ACTIVEER,
ACTIVEER.
Nu zullen we wat activiteiten doen met de pijnappelklier. Deze bevindt zich in het midden van het brein. Het
is vaak bekend als de Zetel van de Ziel. Moderne wetenschap dacht ooit dat het niet zoveel deed, maar in
feite heeft het een groot effect op het lichaam.
In de pijnappelklier bevindt zich een cel die we de Meestercel kunnen noemen. Deze Meestercel is vaak
nogal inactief, om verschillende redenen. We gaan deze Meestercel zuiveren, natuurlijk in
overeenstemming met Goddelijke Wil, de wil van je IK BEN Aanwezigheid en Goddelijke Zelven… Dus ik
roep de energie binnen van het Hart van de Bron. We reactiveren deze Meestercel in de pijnappelklier.
ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER. Op dit moment voel je sensaties in je brein of je krijgt een lichte
hoofdpijn, of wat dan ook, dit is geen reden tot bezorgdheid, het is normaal. Dus we nemen even een paar
ogenblikken om dit toe te staan om door te gaan…
In deze Meestercel zit ook een triggerpunt voor wat we de chromosomen van jeugdigheid en vitaliteit
zouden kunnen noemen. Dus in overeenstemming met onze IK BEN Aanwezigheden, Hogere Zelven, en
Goddelijke Wil gaan we de productie van deze verjongende chromosomen en vitaliteitschromosomen
activeren. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
In je lichaam heb je ook 46 chromosomen. Deze 46 chromosomen zijn intrinsiek verbonden met je DNA. In
veel mensen zijn deze 46 chromosomen niet bijzonder actief. Disbalansen in deze chromosomen kunnen
ook disbalansen van energie veroorzaken en zelfs helpen bij het manifesteren van ziekte.
Dus nu gaan we, in overeenstemming met Goddelijke Wil en de wil van je IK BEN Aanwezigheid en jullie
Goddelijke Zelven natuurlijk, deze 46 chromosomen zuiveren, harmoniseren en in balans brengen. Nu
brengen we de energie van de Bron binnen om dit te doen… instromend, instromend, instromend…
En nu activeren we: ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
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Nu gaan we microchondria DNA activeren. Microchondria DNA is aanwezig in iedere cel. Het is het
elektriciteitshuisje van elke cel. Wanneer deze microchondria niet in oorspronkelijke staat van werking
verkeert, wanneer het disbalansen heeft, maakt het een individuele cel niet zo gebalanceerd en
geharmoniseerd als het zou kunnen zijn in optimale omstandigheden. Je hebt miljoenen cellen in je
lichaam, dus je hebt miljoenen van deze elektriciteitshuisjes. Ze zijn als kleine nucleaire reactoren in elke
cel.
Nu roepen we onze Ik Ben Aanwezigheden en Goddelijke Zelven aan. We roepen de Assistentieteams aan
om ons te helpen bij het opnieuw harmoniseren en balanceren van deze microchondria. Dit zal helpen bij
celvernieuwing en celdeling. Nu activeren we de microchondria: ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER. Nu
zou je wat sprankeling kunnen voelen in je cellulaire structuur. Dit is normaal, en toont aan dat dingen naar
behoren verlopen.
Even als geheugensteuntje, je kunt je DNA zuiveren en programmeren op een dagelijkse basis, en de
jeugdchromosomen en microchondria enzovoort activeren. Dit is erg, erg eenvoudig, je hoeft alleen het
commando te gebruiken. Je kunt dit onder de douche doen of terwijl je in de morgen je haren kamt, het
kost helemaal geen tijd.
Het commando is: RESET DNA, RESET DNA, RESET DNA.
Je kunt ook verdergaan en ander dingen zuiveren of activeren, zoals:
Ik beveel de activering van mijn verjongende chromosomen. ACTIVEER, ACTIVEER, ACTIVEER.
Je kunt ook tijdens het douchen affirmeren, Ik Ben die Ik Ben, de Mahatma in Liefde. Dit zal de energie
van de Mahatma binnenbrengen in het water en zal helpen bij het zuiveren van je energievelden en je
aura’s.
Je kunt ook bevelen: zuiver angst kern matrix. Harmoniseer en zuiver emotioneel lichaam.
Harmoniseer en zuiver heilige geometrie.
In feite zijn de mogelijkheden eindeloos en slechts beperkt door onze programmeringen of verbeeldingen.
In onze harten bevatten we deze Liefde, en we strekken deze Liefde uit naar allen.
Dat deze oefening winstgevend mag zijn en je mag assisteren in het nemen van verdere stappen in de
vrijheid. Als herinnering, ware vrijheid is niets meer of minder dan de vrijheid van angst.
Dus in deze Liefde openen we onze harten, en we danken je voor je deelname hierin. We houden van je.
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