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До всички, които четат или слушат тези думи:
Нека сърцето ви се разтвори в безусловна Любов,

нека умът ви бъде озарен от безграничен Мир,
нека тялото ви се изпълни със светлината на вашата Същност. 

Нека всеки, до когото се докоснете в този живот,
чрез мислите, думите и делата си,

да бъде преобразен от Сиянието на вашето Присъствие.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Написването на тази книга беше голямо приключение за мен. Още от самото начало, 
преди пет години, тя ме изправи пред редица предизвикателства. Знам, че много автори 
преживяват същото това чувство, сякаш книгата им си има своя собствена душа. Ген 
ключовете напътстваха създаването на един богат нов пейзаж навсякъде около мен, 
вплитайки заедно различните многоцветни нишки в живота ми в един огромен вълшебен 
килим от невероятни възможности.

Много хора, близки и далечни, направиха това пътешествие възможно за мен.
Шийла Бюканън и Нийл Тейлър извървяха пътя през ген ключовете с мен от самото 

начало и аз винаги ще им бъда задължен за безкрайната вяра, любов и мъдрост, която 
и двамата проявяваха към мен и този труд. До голяма степен, тази книга съществува 
благодарение на алтруистичния дух, с който те ме подкрепяха през годините.

Неотдавна, животът ми беше благословен и с присъствието на Тереза Колинс и 
Маршал Лефъртс, които поеха ген ключовете дълбоко в себе си, като по този начин 
ме вдъхновиха да открия нови нива на синтез и интеграция в живото тяло на текста. 
Както Тереза, така и Маршал дадоха безусловно своята любов, време и плодотворни 
дарби на ген ключовете и продължават да бъдат в голяма услуга за работата на нашата 
разрастваща се общност. С общи усилия, те проследиха всички аспекти от публикуването 
на тази книга. Благодарността ми към тях трудно може да бъде описана с думи.

Разбира се, имаше и много учители, които са ми повлияли през годините и техните 
сърца бият в живите вени на това учение. На първо място, имах постоянна вътрешна 
връзка с Омраам Михаил Иванов, който ме насочваше от едно ниво, което е отвъд 
нашето. Неговото пророческо разбиране за великото Бяло братство и предстоящата 
планетарна синархия е пропито в голяма част от мъдростта на ген ключовете. Чувствам 
се богат, че мога да почета и да се преклоня пред чистотата на вътрешната светлина 
на този велик Риши, който насочва висшите постижения на осъзнаването ми от много 
години насам.

На едно по-практично ниво, ген ключовете дължат много на Ра Уру Ху, основателят 
на системата Дизайн на човека. Ра отвори очите ми за истинската природа на И Дзин 
и ме научи как да чета скритите кодове в нея. Винаги ще изпитвам дълбока любов и 
благодарност към този човек, който ме насочи към моята по-висша природа и чийто 
гений, в края на краищата, павира пътя към самите ген ключове.

Отново на практично ниво, аз съм изключително задължен на Барбара Маккинли за 
отличната редакция, за пренареждането на текста и дори за това, че добави към неговия 
поток и естествен каданс. Тя е жена с редки умения и невероятна щедрост на духа. 
Много благодарности и на Линдай Рей за това, че оформи книгата и на Джаки Морис за 
красивото водно конче. Специални благодарности и на Мелани Еклеър и Том Петрик (две 
звезди изпратени от небето) за това, че помогнаха да покажем тази книга и ген ключовете 
на света.

Пътешествието, което доведе до създаването на тази книга, беше едно пътешествие 
с много завои и обрати и аз бих искал да благодаря на някои от героите и героините, които 
срещнах по пътя си, чиито съдби и сърца са вплетени на някакво ниво в тази история. 
Благодарен съм на: Уернър Питцал за невероятната му братска любов, Линда Лоури 
за доверието и отдадеността, Питър Максуел Еванс за неговата цялостност, Марина 
Ефраимоглу за нейната топлота и щедрост, Четан Паркин за безкрайния му ентусиазъм, 
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Сали Сърл за съпричастното приятелство и Шофън Лий за безкрайно чистото сърце. 
Дълбоката любов и признание, които усетих от тези хора, увеличи значително моята 
лична способност да се гмурна в по-високите вибрации на трансмисията и да извлека най-
фините скъпоценности и прозрения. И отново, не мога да опиша колко съм благодарен.

На предпоследно място, благодаря на всички ученици, които срещнах и опознах 
през годините. Много от тях станаха мои доверени приятели, съюзници, а в някои случаи 
и колеги-учители. Нищо от това нямаше да бъде възможно без любовта, подкрепата и 
куража на общността, която се оформи около тези учения. Зная, че ни очакват велики 
неща и съм изключително вдъхновен да изследвам нашата по-дълбока връзка в едно 
обединено поле на съзнание. Вдигам тост за всички ви!

Накрая бих искал да почета моето семейство, моите родители и красивите ми деца, 
които са едно непрестанно вдъхновение и радост за мен. На първо място се прекланям 
пред Мериан, моята любима съпруга. Нейната сила, сияние и чиста душа ми позволиха 
да сваля едно ново по-висше учение на земята. Много често, ние, мъжете, получаваме 
всички похвали за творенията си. Въпреки, че аз бях този, който изрече самите думи, 
Мериан беше тази, която осигури пространството, за да може тази магия да се случи и 
затова аз винаги ще я ценя в сърцето си повече, отколкото мога да изразя. Тя заземи 
мечтите ми и беше твърдата почва за привлеченото от звездите ми небе, както като муза 
и майка, така и като приятел и съпруга.

vii



viii

 
Добре дошли в ген ключовете.

Тази книга е покана да започнете едно ново пътешествие в живота си.

Независимо от външните обстоятелства, всеки човек притежава нещо красиво, скрито 
в себе си. Единствената цел на ген ключовете е да извади тази красота на преден план 
– да разкрие вашия огън, вечната искра на гения, който ви отличава от всички останали. 
          Последните открития в биологията сочат към една невероятна истина, че вашата 
ДНК, спираловидният код, който ви е направил човека, който сте днес, не контролира 
вашата съдба. По-скоро, цялостното ви отношение към живота е това, което казва 
на вашата ДНК в какъв тип човек искате да се превърнете. Това означава, че всяка 
мисъл, чувство, дума и действие в живота ви, ще оставят своя отпечатък върху всяка 
една клетка на тялото ви. Негативните мисли и емоции карат вашата ДНК да се свива, 
докато позитивните мисли и емоции я карат да се разширява и отпуска. Този процес се 
случва непрекъснато, от момента, в който сте се появили в света, до момента, в който 
го напуснете.

Вие сте архитектът на своята еволюция.

В  момента, в който напълно приемете изводите от тази истина, вашето пътешествие 
започва. Дори и да не прочетете нищо повече, тази истина може да трансформира 
живота ви. Тя е отразена в животите на всички велики светци и духовни учители в 
историята – истината, че във всеки от нас се крие огромен потенциал и красота, които 
са ограничени само от начина, по който възприемаме себе си и света около нас. 
      Нашата планета е в разгара на огромен преход, в който човечеството играе много 
важна роля. Предстои голям квантов скок. Ген ключовете ни разкриват визия за един 
много по-различен свят от този, който виждаме днес. Те ни показват един свят, в който 
хората се ръководят от по-висши принципи като любов, прошка и свобода. Един такъв 
свят не е само мечта, той е следващият етап от нашата естествена еволюция и той 
зависи от това всеки от нас да отключи по-висшата цел, която се крие в нашата ДНК. 
         Надявам се, че когато навлезете и изследвате прекрасния лабиринт на ген ключовете, 
те ще запалят искрата на вашия най-висш потенциал, че ще се потопите в красотата на 
вашата лична мечта и ще позволите да се разгърне във вас. А когато вашата по-висша 
цел започне да въздейства на хората, които обичате и на света около вас, се надявам 
да присъедините своя гений към всички нас, които се осмеляват да мечтаят за един 
по-висш и по-добър свят, за да можем заедно, да превърнем тази мечта в реалност.

Ричард Ръд
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Ученията на ген ключовете са създадени да бъдат отворена система, която можете 
да изследвате по много различни начини. За разлика от много други учения, те са 
самообразователна трансмисия, която се пробужда във вас, а не структура, която ви се 
налага отвън чрез школа или учител. В този смисъл, ген ключовете са приключение, което 
можете да адаптирате към собствения си живот, движейки се със собствения си ритъм и 
доверявайки се на собствената си интуиция и въображение.

Съзерцанието

Големият потенциал в ген ключовете като учение е да пробуди един нов, силен, креативен 
импулс във вас и докато следвате този импулс, вие започвате да виждате проявлението на 
своя гений. Основната техника, която прави това възможно, е съзерцанието. Съзерцанието 
е почти забравен духовен път. За разлика от медитацията, то не заобикаля напълно ума, 
а вместо това използва ума по един игрив начин, за да отвори нови вътрешни пътища в 
мозъка и тялото ни. Чрез продължително нежно съзерцание на ген ключовете, ние можем 
да предизвикаме фини промени в нашата биохимия.

Ген ключовете са устроени да бъдат съзерцавани и усвоявани с времето. Всеки ген 
ключ съдържа уникално послание, а на всяко послание му трябва време, за да попие, 
преди да почувствате, че в живота ви се случва промяна. Съзерцанието е нещо много 
повече от това просто да мислите за нещо. То е директното попиване на една универсална 
истина на физическо, емоционално и ментално ниво. Ето защо би било добре, да започнете 
своето пътешествие в ген ключовете с усещане за спокойствие и търпение. Да стъпите 
на пътя на съзерцанието, означава да забавите темпото вътрешно, за да започнете да 
виждате нещата около себе си по-ясно.

Книга с кодове за съзнанието

Ген ключовете са една нова книга с кодове за съзнанието. За да можете да ги приложите 
директно в живота си, вие трябва да знаете кои кодове се отнасят точно за вас и как. 
Всички биологични кодове се отпечатват в точно определени моменти и тези моменти 
могат да ни разкажат много за вас.

Когато прочетете въведението в ген ключовете, вие ще научите за своя 
хологенетичен профил. Вашият профил се изчислява от часа, датата и мястото ви 
на раждане и е достъпен безплатно на www.genekeys.com. Вашето пътешествие на 
съзерцание започва наистина, когато получите своя хологенетичен профил, защото 
той показва специфичните ген ключове, които имат силна връзка с вашата цел, 
връзки и благополучие.

Да вървим по Златния път

Вашият хологенетичен профил ви кани на едно дълбоко лично пътешествие с ген 
ключовете. Определени поредици от ген ключове, които са се отпечатали в момента на 
вашето раждане, отключват вратите към пробуждането във вас и докато ги съзерцавате, 
и прилагате ученията им в своето ежедневие, може би ще усетите как един нов дух се 
съживява във вас.

Как да използвате тази книга
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Съществуват три поредици:

Активираща поредица – Да разкрием своя гений чрез четирите основни дарби
Венерина поредица – Да отворим сърцето си чрез връзките
Перлена поредица – Да постигнем благополучие чрез служба

Като едно цялостно пътешествие, тези поредици заедно се наричат Златния път. 
Когато съзерцавате посланието на ген ключовете, можете да обърнете специално 
внимание на ген ключовете, които съставят поредиците на вашия Златен път. Цялостното 
разбиране на всяка една поредица и нейната връзка с живота ви, можете да намерите 
на уеб страницата www.genekeys.com чрез програмата Златния път. Тази програма е 
поетапно пътешествие на дълбоко съзерцание на силите, които ви правят човека, който 
сте. Докато вървите по вашия Златен път на съзерцание, чрез поредиците и техните ген 
ключове, осмисляйки и прилагайки ги в светлината на вашия живот, вие ще откриете, че 
вървите по пътя на една много мощна трансформация.

Ген ключовете като един креативен спътник

Има много други начини, по които можете да използвате ген ключовете. Можете да 
използвате книгата като оракул, в духа на оригиналната И Дзин. Можете да я отворите на 
случаен принцип във връзка с някой ваш въпрос или предизвикателство, пред което се 
изправяте. В такива моменти, ген ключовете, на които попадате, често, се оказва, че имат 
тайнствен нюх, с който да посочват скритата същност на този проблем.

Накрая на книгата ще откриете списък с думи, който се нарича „Спектъра на 
съзнанието”. В него са изброени думите за всеки един от 64-те ген ключа на всяко ниво на 
вибрация. Ако преживявате някое определено състояние на сянка или към вас е насочено 
някое конкретно негативно поведение, можете да прегледате различните думи на сенките, 
докато намерите ген ключа, който съответства на това състояние. Когато прочетете този 
конкретен ген ключ, той може да ви помогне да видите скритото по-висше съзнание зад 
това състояние. Това значително може да засили вашето състрадание, както към другите, 
така и към вас самите.

Както и да изберете да използвате книгата Ген ключове, тя е предназначена да бъде 
ваш верен творчески спътник, а не книга, която четете и после захвърляте. Тъй като ген 
ключовете са отворена система, ви каня да си измислите нови начини да ги използвате 
и адаптирате към живота си. Най-важното е да използвате своето въображение и да се 
наслаждавате на пътешествието.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Част 1

Отключването на по-висшата цел,

която се крие в ДНК

Очите на Свети Бенедикт

Беше една перфектна есенна утрин. Златното слънце тъкмо се показваше иззад 
планината Сибруини, леко измивайки побелялата скреж от сънените очи на земята. Една 
от монахините ме пусна през страничната порта и я попитах за пътя към свещената пещера 
на моя колеблив италиански. Любезно и без да продума, тя ме поведе през лабиринт 
от манастирски проходи, надолу по безброй износени стъпала, докато най-накрая не 
стигнах до най-вълшебното място.

В следващите два часа бях положил глава на същата каменна възглавница, на която 
някога, един скромен отшелник е прекарал живота си в бдение, чакайки и молейки се 
на Бог за видение. След три години, видението му било дадено от светкавица в небето, 
след което той излязъл от святото си убежище и основал най-великия и най-благополучен 
християнски манастирски орден в историята. Името му било Свети Бенедикт.

Разказвам тази история, защото докато лежах на онази студена каменна плоча, аз 
също получих видение или поне проблясък на такова. Изведнъж, видях как ме гледат две 
очи. Нямам спомен за лице около очите, но докато съм жив, никога няма да забравя тези 
очи. Те бяха очите на човек, който е видял истината и преливаха от най-дълбоката любов 
и познание. Един-единствен низ от познати думи съпътстваха видението и прозвучахза 
като мантра в главата ми:

“Видях с очите си великолепието от пристигането на Всевишния...“
Аз знаех, че това са очите на Свети Бенедикт.
Много нови неща започват с видение. Това, което научих за всички истински 

видения, е че те не се ограничават до едно-единствено събитие. Веднъж, след като 
първоначалната информация е била получена, видението започва своята истинска цел – 
да ви трансформира в повишената вибрация на първоначалното преживяване. Тази книга 
се появи около видение и тя предава, доколкото е възможно чрез думи, същината на това 
видение. Видението, което аз лично получих, се появи много преди да видя очите на Свети 
Бенедикт. То се появи по-рано в живота ми и досега съм го носил тайно в себе си. Може 
би, би било по-добре да кажа, че видението се прояви чрез мен, а не, че дойде при мен, 
защото, както свидетелства тази книга, нашата съдба е написана в собствената ни ДНК.

Подобно на видението на Свети Бенедикт, собственото ми видение бе директно 
преживяване на съвършенството на всичко съществуващо. Аз също видях бъдещето в 
своето видение, но го видях сякаш то вече се е случило, давайки ми същата увереност, 
която видях в очите на отшелника. Затова тази книга ви позволява да надникнете през 
всевиждащото око – окото, което вече е видяло красотата, чудото и сигурността на 
бъдещето на човечеството. Ние навлизаме в една нова слънчева епоха и подобно на 
слънцето, ген ключовете ни носят само оптимизъм.
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Каква е вашата по-висша цел?

Вие сте жив гений. Всеки човек се ражда гений. Не казвам просто, че имате 
потенциал да бъдете гений, а че сте такъв, точно в този момент. Висшата цел 
в живота ви е да споделите своя личен гений със света. Но какво е геният? 
Произходът на думата се свързва с дух-покровител или пазител, който се грижи 
за даден човек. Освен това, тя има и очевидна връзка с думата ген, което е и 
една от причините, поради които се асоциира с определени специални хора, 
с генетична наследствена дарба, свързана с интелигентността или интелекта. 
Когато помислим за гений, ние се сещаме най-вече за интелектуална сила, както 
е в случая с Айнщайн, например.

Бих искал да разберете гения по един нов начин. Като за начало, не 
е нужно да имате силно развит интелект, за да бъдете гений. Геният сте вие, 
когато живеете в своя апогей. Това сте вие, когато живеете живота си, без да 
се спирате пред нищо, признавайки страховете си за свои, като по този начин 
ги трансцендентирате. Да бъдете гений, означава да имате куража да живеете 
с отворено сърце, водейки живот, изпълнен с  романтика. Докато пътешествате 
през ген ключовете, вие ще преминете през всякакви велики човешки животи. 
Въпреки че конкретни имена може и да не са упоменати, вие ще усетите какво е 
необходимо, за да изживеете един велик живот. Велик живот не е задължително 
да означава известен живот. От всички хора, които познавате, се сетете за един, 
на когото наистина се възхищавате – не заради делата му, а заради характера, 
търпението, неуморния оптимизъм и кураж. Геният може да процъфтява и в най-
обикновената среда.

Вашият гений ви прави един наистина щастлив човек. Това е вашата по-висша 
цел – да сияете, не заради друго, а защото сте живи. Вашият гений може да 
се появи само от това вътрешно сияние. Ако не ви прави истински щастливи, 
то това не е вашият гений. Геният ви е почвата, а по-висшата цел израства от 
тази почва – независимо дали ще бъде обикновена билка, превъзходен плод 
или огромно дъбово дърво. Ген ключовете са упътване за градинаря, което ще 
ви насочва през процеса на израстване, но семето вече е там, вътре във вас и 
чака във вашата ДНК. 

От заглавието на тази книга вероятно забелязвате, че процесът, чрез 
който заживявате своята по-висша цел, е силно свързан с понятието 
за ключове и ключалки. Това е така, защото вашата ДНК е един 
съвсем реален код и този код може да бъде отключен само, ако имате 
правилните ключове. Как работи всичко това ще научим по-късно, но 
засега е важно да разберете, че държите в ръцете си една книга с 
кодове, чиято единствена цел е да ви насочи в полето на вашия личен 

гений. Универсалните ключове са в ръцете ви, но само вие можете да откриете 
точните ключове и правилния ред, в който те ще паснат на вашия специфичен 
генетичен код. Това е един прекрасен пъзел за всеки от нас и само сърцата ни 
могат да ни покажат пътя. Отключването на по-висшата ви цел е процес, при 
който взимате властта от ума и я предавате на сърцето си. Това, само по себе 

си, ще трансформира живота ви.

Това е вашата
по-висша цел – да 
сияете, не заради 

друго, а защото 
сте живи.



xiii

Едно пътешествие на освобождаване
 

Ген ключовете са ви представени като пътешествие, пътешествие, което ще 
промени живота ви завинаги. За мен, написването на тази книга бе дело на 
съкровена всеотдайност и вътрешна трансформация. На клетъчно ниво, 
посланието, което се съдържа във всеки един от 64-те ген ключа, отключи 
една нова интерпретация на собствения ми генетичен код, което ми разкри 
моята истинска по-висша цел. В мен се пробудиха велики възможности и 
една нова по-висока вибрация продължава да ме повдига и да ме води отвъд 
отрицателните вибрации, които всички ние носим в живота си. Това невинаги 
е било лесно. Голяма част от езика и разбирането на ген 
ключовете се коренят в подсъзнателните ни страхове. 
Както ще се убедите и сами, подобни страхове са толкова 
здраво вплетени във вашата ДНК, че се изисква истински 
кураж, за да се изправите директно срещу тях. Въпреки 
това, страхът е суровината за по-висшите състояния и той 
е нещо, през което трябва да се премине.

Като първия получател на ген ключовете, научих няколко неща, които 
бих искал да предам и на вас, мои храбри другари пътешественици. Първото 
е, че ген ключовете са живо енергийно поле, което съществува във вас, във 
всеки един момент. Те са една необуздана мъдрост, а не систематичен логичен 
процес. Лично за мен, това беше голямо предизвикателство за моя ум, тъй като 
открих, че няма установен път през нашето вътрешно същество. Вие трябва да 
разберете как работят тези учения за вас самите, във вас самите. Няма гуру или 
водач, който да ви покаже пътя. Няма техника, освен ако не измислите своя. Има 
само леки указания, които ще продължа да споделям с вас в това въведение. 
За мен, ген ключовете са свързани предимно с разрушаването на концепции, 
вместо с добавянето на нови такива. В крайна сметка, трансформацията се 
случва, когато дойде времето, просто защото сте готови за нея.

Моето лично пътешествие през ген ключовете продължава да отваря нови 
и смели перспективи в мен. Преди всичко, ген ключовете ми дадоха вътрешна 
свобода. Понякога се налагаше да изоставя много стари системи, учители и дори 
приятели, защото техните гледни точки не бяха съвместими и не си резонираха 
с такива необятни вътрешни перспективи за свобода.  Най-големият ми пробив 
с ген ключовете се случи, когато пишех 55-тия ген ключ, след като се върнах от 
Америка, където преподавах. Този ген ключ е активиращият код за свободата, 
сама по себе си, затова може би, трябваше да бъда по-подготвен! И все пак, 
когато този ген ключ се отвори в мен, бях шокиран, когато открих колко дълбок 
бе моят ужас от истинската свобода. Сега осъзнавам, че това е един от най-
големите човешки страхове, особено в този момент от историята – страхът от 
свободата.

Когато прочетете 55-тия ген ключ, ще усетите какво предстои на човечеството. 
Всъщност, времето, в което живеем сега, в тази книга е наречено Голямата 
промяна. Това е промяна, която се случва в човечеството на молекулярно ниво 
и тя влияе на всички природни системи и същества. Накъдето и да погледнете 
днес – към околната среда, политическите и социалните структури, световната 
икономика, религията, науката и технологията – ще видите, че светът се подготвя 

Ген ключовете са свързани 
предимно с разрушаването
на концепции, вместо с
добавянето на нови такива.
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за скок в съзнанието. За такива времена е характерно да бъдат нестабилни и 
един дълбок колективен страх от предстоящата промяна се носи като привидение 
през нашия свят. 55-тият ген ключ предизвиква директно точно този страх.

Докато се гмурках все по-дълбоко в този страх и се сблъсквах с живата 
трансмисия на 55-тия ген ключ в себе си, едно огромно необуздано чувство за 
вътрешна свобода премина като торнадо през тялото ми. Аз се докоснах до 
простотата на свободата, която идва, когато на ума му бъде отнет контролът 
върху живота ни. Страхът просто се изпари. Едно друго много по-могъщо 
присъствие се пробуди в слънчевия ми сплит и пое управлението. Едно ново 
осъзнаване изгря в мен, отваряйки очи като новородено в моето сърце. Тръпката 
беше неописуема. Освободена от вътрешността на моята ДНК, светлината се 
изливаше от тялото ми и ме свързваше с всеки възможен аспект от вселената.

Тогава научих голямата вътрешна тайна на ДНК.
Вашата ДНК е пространствен тунел. Тя съдържа код, който щом 

бъде активиран, се отваря към сърцевината на холографната вселена. 
Молекулата на ДНК, в действителност, е конвертор на светлина. Колкото 
по-отворен е тунелът, толкова повече светлина се излива през него. 
Подобно на фигурата Тор, той едновременно привлича светлината към 
себе си и я излъчва навън. Накрая, толкова много светлина се излъчва през 
вас, че самият тунел се разпада. Последвалата свръхнова ви разкрива 
вашата истинска универсална природа като едно с цялото сътворение. 
Това е най-висшата роля на 64-те ген ключа – да озарят вашия път към този 
великолепен абсолютен разцвет – единството със собствената ви божественост. 
Тогава очите ви ще заблестят с пламъка на чисто знание, дълбоко състрадание и 
безстрашна свобода, и подобно на Свети Бенедикт, вие триумфално ще излезете 
от пещерата на своето старо Аз.



xv

Част 2

64-те ген ключа - книга,

която говори на вашата ДНК

„Който, какъвто и където и да сте, 
ако не се развивате непрекъснато, това означава, че умирате.”   
                                               3-ти ген ключ 

Епохата на синтеза 
С настъпването на Голямата промяна в човечеството, много от това, което приемаме 
за даденост в света, ще се промени. Една от най-големите промени, случващи се в 
човечеството, е в сферата на науката. От стотици години науката се е позовавала на подхода 
на лявото полукълбо на мозъка, който наблюдава природата обективно и прави логични 
предположения, на база на емпирични доказателства. И все пак, като се вземе предвид, 
че новият човек, хомо санктус, няма да функционира основно чрез ментално осъзнаване, 
ще се появи един съвършено нов начин на възприемане на света. В действителност, ние 
повече няма да можем да наблюдаваме живота, без да бъдем живота. За един съвременен, 
фиксиран, логичен ум, това не е нещо, което може да бъде разбрано лесно. В нашата 
мозъчна структура настъпва една съществена промяна, а ранните  проявления можем да 
видим, дори и днес. Ние навлизаме в епохата на синтеза.

Истинският синтез може да се случи само, когато се балансират лявото и дясното 
полукълбо в човешкия мозък. Това означава, че един нов начин на мислене се появява в 
човечеството. Всъщност, това въобще не е мислене, а знание. Докато четете думите в тази 
книга, например, може да срещнете прозрения, за които дълбоко вътре в себе си знаете, че 
са истина. Колкото по-хармоничен става животът ви, толкова по-силно и устойчиво става 
това знание. Това, което се случва, е че се докосвате до един фундаментален холографен 
модел, който може да бъде открит навсякъде във вселената. Същата геометрия, която е 
в гените ви, може да бъде открита и в огромните въртящи се галактики. Когато Голямата 
промяна преминава през вашата ДНК, тя започва да преустройва всеки аспект от живота 
ви, като постепенно ви води към хармония с тези вездесъщи вселенски модели.

64-те ген ключа възвестяват този нов подход към истината, тъй като те са основните 
архетипи, които могат да бъдат намерени във всеки възможен аспект от нашата вселена. 
64-битовата матрица е неразделна част от физиката, музиката, геометрията, архитектурата, 
компютърното програмиране и повечето сфери за проучване и начинания на хората. Тя 
оформя основната тетраедрична структура в основата на самото време и пространство. 
Ето защо не е изненадващо, че тя продължава да бъде откривана в основата на всички 
природни системи. Както ще видим, нашата собствена ДНК е базирана на същата тази 
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64-те 

Ген ключа -

Книга, която

говори на

вашата ДНК

Една от най-известните системи, 
които се базират на тази мрежа от 
64, е китайската И Дзин – Книгата 
на промените. Тази необикновена 
система, чиито мистериозни корени 
датират от преди хиляди години, е 
едно от най-големите вдъхновения 
за ген ключовете. Поколения от 
мъдреци и обикновени хора са 
използвали И Дзин като инструмент 
за пророкуване, за да им помогне 
при взимането на ясни решения, 
които да бъдат в хармония с 
природата. Нещо повече, И Дзин ни 
предоставя една обширна дигитална карта на енергийните динамики във всички 
живи системи. Това е особено впечатляващо заради математическото  сходство 
с генетичния код. Много учени, математици и мистици са започнали да проучват 
тази поразителна връзка между ДНК и И Дзин.

Без да се впускаме в прекалено много подробности по темата, ето една 
опростена версия на връзката между И Дзин и генетичния код.

Вашата ДНК е съставена от две нишки нуклеотиди, като едната нишка е 
съвършено отражение на другата. В И Дзин, този двустранен модел е представен 
от Ин и Ян. Освен това, вашият генетичен код е съставен от четири основи, които 

са подредени в групи по три. Всяка една от тези химични 
групи е свързана с една аминокиселина и оформя това, 
което е познато като кодон. В генетичния код съществуват 
64 от тези кодони. В И Дзин също има само четири основни 
вариации на Ин и Ян, които са подредени в групи по три, 
познати като триграми. По същия начин, по който двете 
нишки във вашата ДНК са отражение една на друга, всяка 
триграма си има партньор. Заедно, тези два символа 

създават хексаграмата, основният елемент в И Дзин. Както в ДНК има 64 кодона, 
така в И Дзин има 64 хексаграми.

Това точно математическо съотношение, между И Дзин и генетичния код, 
ни позволява да създадем един нов холистичен език, който резонира с живите 
клетки в тялото ни. Затова 64-те ген ключа са генетичен И Дзин – книга, която 
говори директно на вашата ДНК.

64-странна геометрия, което ни прави един холографен микрокосмос на целия 
космос. Много от великите древни цивилизации и традиции, включително тези 
на ведите, египтяните, маите и китайците, са закодирали тази математическа 
структура в своето изкуство, космология и наука. Накъдето и да погледнем, от 
структурата на нашите клетки до ритъма и движението на небесните тела, ние 
можем да видим как същите фрактални модели се повтарят до безкрай, във все 
по-уникална форма.

Нашата собствена ДНК 
е базирана на същата тази 

64-странна геометрия, 
което ни прави един 

холографен микрокосмос на 
целия космос.

Генетичната И Дзин
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Сега, след като разгледахме част от информацията за произхода 
на ген ключовете, можем да видим как наистина действат те. 
Бих искал да ви поканя да подходите към ген ключовете по един напълно 
оригинален начин. На първо място, бих искал да оставите всички обичайни 
правила, които сте научили за четенето на една книга. Това не е обикновена 
книга. Тя е генетично получаване, което е специално устроено да проникне 
в градивните елементи на реалността във вашето ежедневие – вашата ДНК. 
На второ място, когато започнете да осмисляте ген ключовете, бих искал да 
започнете да си представяте как би изглеждал животът ви в най-смелите ви 
мечти. Не е толкова важно какви специфики ще изфабрикува умът ви. Важното 
е да възпламените в себе си отново чувството на абсолютна вътрешна свобода.

Процесът на ген ключовете е свързан с това да си дадете свобода и тази 
свобода започва във вашето въображение. Вие трябва да се отворите за най-
висшите възможности на собствената си природа. По време на този процес, 
вероятно ще се свържете с някои много дълбоки страхове. Добрата новина е, 
че вече не е нужно да се страхувате от тези страхове. Вече знаем, че те са 
наследени потомствени страхове, които се съдържат в ДНК молекулите на 
кръвните линии на всички хора. Ние знаем, че те е трябвало да съществуват 
заради нашето оцеляване като вид. Ген ключовете ви дават възможност да се 
изправите срещу всеки един от специфичните страхове, които стоят на пътя на 
вашата свобода и да го изкорените.

Всеки ден, някъде по света, някой учен открива нещо ново и 
изключително за ДНК. Генетиката е една от най-горещите и най-
нови сфери на науката. Въпреки това, някои от най-великите научни 
открития в тази сфера, вероятно ще бъдат отрити в далечното 
бъдеще, но вие не трябва да чакате науката да докаже каквото и да 
е на вашия ум. Вие вече имате директен достъп до лабораторията 
на своята ДНК, просто защото сте живи. Ще разберете, че 
вашата ДНК само чака да въведете правилния код. Щом получи 
инструкциите ви, тя ще задейства новата програма и ще ви изгради 
ново тяло, нов живот и нова реалност. Доказателството е във вас.

Нека направим една малка 
обиколка из вашата лаборатория и 
да разгледаме част от оборудването, 
което ви е било дадено от природата.

Погледнете дланта на ръката си 
за момент и наблюдавайте кожата 
си. Тя е съставена от милиони 
миниатюрни кожни клетки. Нека сега 
погледнем в една от тези клетки. 
Основните елементи на една клетка 
са три – тя има външна мембрана, 
вътрешност (цитоплазма), която 
съдържа работещия механизъм на 
клетката и ядро, което съдържа 
клетъчната ДНК и нейните инструкции. 

Процесът на ген 
ключовете е свързан 
с това да си дадете 
свобода и тази свобода 
започва във вашето 
въображение.

Генетично получаване на свободата
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64-те 

Ген ключа -

Книга, която

говори на

вашата ДНК

В тялото си имате около 60 трилиона клетки, които имат различни роли и 
отговорности, но най-важното е, че точно в този момент, всяка една клетка в 
тялото ви прави две основни неща:

Тя слуша и откликва.
Всяка клетка слуша вашата среда, чрез безбройните си молекулярни антени, 

които са вградени в клетъчната мембрана. Тази „клетъчна кожа“ интерпретира 
сигналите от околната среда и предава съответните инструкции на ДНК 
молекулите в ядрото на клетката. След това вашата ДНК реагира като активира 
нужния механизъм в клетката. Това наподобява на капитана на един параход, 
който предава информацията от своите сигналчици към машинното отделение. 
Ако сигналчиците видят препятствие, те предупреждават капитана и той нарежда 
на работниците в машинното отделение да отворят или затворят пещите, които 
задействат турбините или сменят скоростите, които на свой ред задействат 
витлото. В тялото ви се случва същото: молекулярните превключватели във вашите 
клетки казват на ДНК кои гени да се включат и кои да се изключат. Този процес 
се случва непрекъснато, през деня и нощта, във всичките 60 трилиона клетки, 
докато сте живи, а вие сте устроени да отключите невероятната молекулярна 
сила, която се съдържа в тялото ви.

Сега, нека погледнем в машинното отделение – ядрото на клетката. Тук 
можем да видим добре познатата двойна спирала на ДНК. Това, което повечето 
хора не осъзнават, е че подобно на солта, ДНК е естествен проводник на 
електричество. Тя е изключително 
чувствителна към електромагнитни 
вълни. Дори и една малка промяна 
във вашето настроение създава 
достатъчно силен сигнал от 
околната среда, за да задейства 
реакция във вашата ДНК. По 
подобен начин, една негативна или 
позитивна мисъл генерира фин 
електромагнитен поток в тялото 
ви, който предизвиква някакъв вид 
биологична реакция във вашата 
ДНК. Повечето от нас нямат 
представа как настроенията, мислите, убежденията и цялостното ни отношение, 
буквално, моделират нашето тяло.

Заради повишената чувствителност на ДНК, всичко в живота ви, от храната, 
която ядете, до хората, с които живеете, претворява вашето тяло, в зависимост от 

вашето отношение. Отношението ви определя характера 
на електромагнитните сигнали, които достигат ДНК. 
Ако имате лош ден и сте в лошо настроение, например, 
това отношение ще генерира нисковибрационен импулс 
в тялото ви. Вашата ДНК ще реагира като затвори 
определени хормонални пътища в мозъка и вие ще се 
почувствате тъжни, депресирани или разочаровани. От 
друга страна, ако имате лош ден и успеете да се измъкнете 

от негативния начин на мислене, смеейки се на себе си, един високовибрационен 
електричен сигнал ще стигне до вашата ДНК и ще се почувствате по-леки и 

Дори и една малка промяна 
във вашето настроение създава 

достатъчно силен сигнал 
от околната среда, за да 

задейства реакция
във вашата ДНК.
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по-радостни. Вашата ДНК ще реагира като активира определени хормонални 
сигнали, което в резултат ще направи деня ви по-светъл.

Процесът, чрез който вашето отношение програмира ДНК, е в основата на 
добре познатия плацебо ефект и той е в основата на един много важен нов 
раздел от генетиката, познат като епигенетика. Епигенетиката е наука за това 
как околната среда влияе на гените. Тази вълнуваща нова сфера от биологията 
е много по-холистична по природа от старите модели, които всички ние сме 
изучавали в училище. Когато допълним идеята за влиянието на околната среда 
върху електромагнитния свят от квантовата физика с епигенетиката, това ще 
включи и човешкото отношение. На квантово ниво, вашата околна среда е 
вашето отношение.

Всичко това означава, че вие никога не можете да бъдете жертва на своята 
ДНК. Няма как да бъдете и жертва на съдбата. Вие можете да бъдете жертва 
само на собственото си отношение. Всяка ваша мисъл, чувство, дума, която 
изричате и действие, което предприемате, директно програмира гените ви, а 
оттам и вашата реалност. Следователно, на квантово ниво, вие създавате 
околната среда, която програмира вашите гени. В следващата глава ще научим 
повече по повод как работи това и как можете да създадете оптималната среда, 
за да отключите най-висшия потенциал във вашата ДНК.

Това е голямата тайна, която съдържат ген ключовете – тайната на свободата. 
Когато я откриете в себе си, животът ви ще започне да се трансформира пред 
собствените ви очи.
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Част 3

Езикът на светлината

„В ума на начинаещия има безброй възможности. В този на познавача 
има само няколко.”
                        Сузуки
Древното изкуство на съзерцанието
 
Ако трябваше с едно изречение да обясня какво са ген ключовете, бих казал, че те са 
универсален език, който е съставен от 64-ри архетипа. Ако трябваше да обясня какво 
правят ген ключовете, бих казал, че те ви позволяват да се преоткриете изцяло и да 
пресъздадете живота си на ниво, което е ограничено единствено от собственото ви 
въображение.

Освен това, ген ключовете са и трансмисия. В будизма има прекрасна дума, позната 
като дхарма. Това е една от онези думи, които съдържат много значения. Тя насочва към 
съществуването на една по-висша истина или универсален закон, който обхваща цялата 
вселена. Тъй като осъзнаването на дхармата е отвъд думите, нейната трансмисия може 
да бъде получена само в тишина и чрез дълбоко медитативно попиване. Ген ключовете са 
точно такава трансмисия. Като архетипи, всеки един от тях съдържа фрактален аспект от 
една и съща универсална истина. Като генетични архетипи, те ви позволяват да резонирате 
тази истина дълбоко във всяка една клетка на тялото си.

Това ни води до нещо много важно, което трябва да знаете, преди да навлезете в 
живото дхарма поле на ген ключовете. Тъй като ген ключовете са трансмисия отвъд 
думите, те няма да разкрият тайните си на един интелектуален, ненаситен ум. Колкото 
повече ги преследвате с ума си, толкова по-разочаровани ще бъдете. Като архетипи, 
ген ключовете са устроени да бъдат съзерцавани, а съзерцанието изисква спокойствие 
и търпение. Съзерцанието е един от най-великите и най-малко разбирани от древните 
мистични изкуства и пътища.

 
Трите класически пътя към 

истината
 
Съществуват три класически пътя, които водят към 
по-висше съзнание – медитация, концентрация и 
съзерцание. Въпреки че всеки от тях е осезаемо 
различен, всички те водят към една и съща крайна 
цел – абсорбция, за която ще чуем повече малко 
по-късно. Медитацията е великото пасивно изкуство, 
в което всички форми, мисли и чувства просто се 
наблюдават, точно такива, каквито са. С времето, 
това продължително наблюдение отстъпва пред 
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естествената поява на една голяма вътрешна яснота, която стига своя връх в 
просветлена перспектива за природата на реалността. Медитацията се основава 
на холистичното дясно полукълбо на мозъка. Концентрацията, от друга страна, 
е пътят на усилието. Чрез концентрацията, правите усилие със сърцето, ума и 
душата си, за да обедините отново своето вътрешно Аз с истинската си по-висша 
природа. Повечето мистични системи и всички видове йога са базирани върху 
пътя на концентрацията. Концентрацията се позовава на лявото полукълбо на 
мозъка. Чрез постепенен процес на продължително пречистване и този път 
стига до една просветлена перспектива за природата на реалността.

Съзерцанието стои точно по средата на тези два пътя. Съзерцанието 
използва аспекти както от медитацията, така и от концентрацията. То произлиза от 
мазолестото тяло, частта в мозъка, която обединява лявото и дясното полукълбо. 
Съзерцанието включва един вид клетъчно усвояване. Взимате обекта на вашето 
съзерцание и концентрирате цялото си същество върху него, 
но без никакво усилие или напрежение. В известен смисъл, 
вие си играете с него чрез своя ум, чувства и интуиция. Сякаш 
държите в ръцете си кадифената кутийка на един диамантен 
пръстен и нежно, и продължително прокарвате пръсти по 
нея, наслаждавайки се на усещането и мистерията, че не 
знаете какво има вътре. Тогава, в някакъв незнаен момент, 
пръстите ви неочаквано и изведнъж откриват малката скрита 
закопчалка, която е вградена в дълбоките гънки на кадифето. Внезапно кутийката 
се отваря и се появява съкровището.

Това е най-добрият подход към ген ключовете – в духа на дълбоко 
спокойствие. Истинската интелигентност се активира от търпението и мекотата 
на сърцето, като чак по-късно се потвърждава от ума. Тук, трябва да бъдете 
любител на мистерията, с ума на начинаещ, а не да дойдете като познавач, който 
е решен да разгадае някаква загадка.
 

Спектърът на съзнанието – една 
невролингвистична азбука

Когато навлезете в ген ключовете, вие пристъпвате в един свят от думи. Самите 
думи са само показатели и кодове, които ви канят да навлезете в състояние, 
което лежи отвъд думите. Всички думи резонират в покоите на вашето тяло. Те 
вкарват и изкарват вибрации от вашето същество. Ако, например, вземете думата 
конфликт и я произнесете тихо в ума си, тя ще създаде електромагнитен импулс, 
който ще се чуе от цялото ви тяло. Ако след това си представите усещането, 
което тази дума предизвиква, вие ще изпратите, дори, още по-силен сигнал 
във вътрешните недра на вашата физиология. Помнете, вашата ДНК е толкова 
чувствителна, че чува всичко и реагира спрямо него.

В края на тази книга ще откриете таблица с думи, която е позната като 
Спектъра на съзнанието. Това са специфичните кодови думи, които се свързват 
с всеки един от 64-те ген ключа. Ще разберете, че всеки ген ключ присъства 
в този спектър и той се разделя на три нива на вибрация, познати като сянка, 
дарба и сидхи.

Спектърът на съзнанието е вашият личен генетичен програмен език. В 
действителност, той е невролингвистична азбука, което означава, че когато 
приложите тези думи и техните значения в живота си, те ще депрограмират 

Истинската 
интелигентност се 
активира от търпението 
и мекотата на сърцето, 
като чак по-късно се 
потвърждава от ума.
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Когато работите със сенките 
на ген ключовете, вие работите 
с истински физически страхове, 

които се намират дълбоко във 
вашето подсъзнание.

и препрограмират гените ви чрез здравословни високовибрационни 
електромагнитни сигнали. Целта на ген ключовете е първо да депрограмират 
вашата ДНК от всичките модели на ниска вибрация (сенките) и после да 
препрограмират клетките ви с моделите на по-висока вибрация на вашия гений 
(дарбите и сидхи).

За да стане по-ясно, нека обобщим всичко, което научихме до сега, преди да 
продължим да навлизаме по-дълбоко в езика на спектъра на съзнанието и да се 
научим как да активираме самите ген ключове.

Разбрахте, че гените ви съдържат чертежите на вашата природа, а средата 
ви определя как те се активират, посредством клетъчната мембрана. Знаете и че 
концепцията за средата трябва да бъде разширена, за да включи вашите мисли, 
чувства и думи, тъй като всички те генерират едва доловими електромагнитни 
сигнали, които имат дълбок ефект върху вашата ДНК. Запознахте се и с ген 
ключовете, един много специфичен език, чиято цел е да комуникира директно 
с гените ви, за да адаптира функционирането им и да задейства трансформация 
в цялото ви същество. Накрая научихте, че основното средство за работа с ген 
ключовете е изкуството на съзерцанието, един игрив, но и постоянен метод за 
попиването на истините, които се съдържат в ген ключовете.

 
Ключалки, ключове и кодове –
пътят от сянката до сидхито  
64-те сенки – преход през подземния свят 

 
Когато започнете да навлизате в езика на ген ключовете, вие ще започнете 
да пътувате през един свят на вибрации. Всичко в живота е вибрация и както 
видяхме, вашата ДНК създава живота ви на базата на честотата на вибрацията, 
която получава. Страхът генерира нисковибрационно енергийно поле, а любовта 
генерира високовибрационно енергийно поле. Различните вибрации активират 
различни кодове във вашата ДНК. Тялото ви, например, съдържа код, който 
щом бъде отключен, се проявява като чувство на толкова дълбоко спокойствие, 
че в действителност, заглушава мислите, които преминават през ума ви. И все 
пак, вашите гени могат да създадат това състояние само, когато изпратите 

изключително високовибрационна енергия в клетките 
си. Ето защо за такива по-висши състояния се казва, 
че са скрити във вашата ДНК. Те са скрити от ниските 
вибрации, които са познати като вибрациите на 
сенките.

64-те вибрации на сенките са състояния на 
съзнанието, които много хора смятат за нормални в 

човешките същества. В някои случаи, на нас дори ни се казва, че тези качества са 
здравословни, което със сигурност не е така. 64-те вибрации на сенките оформят 
колективно енергийно поле, което се генерира от древни генетични спомени, от 
времето, когато сме били част от царството на животните. Основният фокус на 
64-те сенки е индивидуално оцеляване, което се базира на страх и поради тази 
причина, те винаги стимулират най-старите части от мозъка и физиологията, 
които са свързани с тях. Въпреки невероятната еволюция на човешкия мозък, в 
течение на стотици хиляди години, груповото съзнание на човечеството, все още, 
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е силно повлияно от тези древни кодове, които са базирани на страх. Независимо 
колко позитивни се опитвате да бъдете в живота си, ако не станете напълно 
съзнателни за собствените си модели на вибрацията на сянката – така наречената 
ви тъмна страна, вие никога няма да можете да отключите по-високите вибрации.

Това е истинската работа на ген ключовете – да ви дадат един вътрешен 
език, който ви позволява да се изправите срещу подсъзнателните страхове, 
които действат вътре във вас. С раждането си, вие сте наследили потомствени 
спомени и страхове, които всъщност не произлизат от настоящия ви живот. Те 
са дошли от колективния човешки генофонд. Когато работите със сенките на 
ген ключовете, вие работите с истински физически страхове, които се намират 
дълбоко, както във вашето подсъзнание, така и в колективното подсъзнание. 
Когато съзерцанието на вибрацията на сенките раздвижи тези древни кодове 
във вашата ДНК, ще започнете да виждате до каква голяма степен животът ви 
и светът около вас се управляват от тези вибрации, които произлизат от страх. 
Като ежедневно внасяте осъзнаването си в тези скрити аспекти от вашето 
подсъзнание, вие постепенно и успешно ще ги обезоръжите.

Автентичният Аз

По отношение на 64-те сенки, ще забележите също, че всяка една от тях 
действа чрез потиснато проявление или реактивно проявление. В зависимост 
от характера, културата и природата на обуславянето ви от детството, има 
вероятност да действате повече с единия от тези два енергийни модела. 
Потиснатият характер се проявява като по-интровертен психологичен модел, 
който произлиза от страх, докато реактивният характер е по-екстровертен и 
се проявява като гняв, който всъщност, е страх, обърнат навън. Освен това, 
при много хора е често срещано да преминават и да се клатушкат между двата 
полюса, за това е важно да вземете предвид и двата типа.

Докато четете и съзерцавате ген ключовете и особено техните сенки, 
помнете, че основното в това пътешествие е да станем автентични. Когато 
знаете и разбирате собствените си сенки, вие ставате едно автентично човешко 
същество – човек, чиято вибрация автоматично еволюира към все по-високи 
и по-високи нива, чрез силата, която идва от това, че приемате себе си. 
Началото на вашето пътешествие в ген ключовете може да бъде един много 
предизвикателен период, защото ключовете отключват самите кодове, които 
сте избягвали толкова дълго. Да осъзнаете, че сте се заключили от по-високите 
вибрации, защото сте хванати в капана на тези потиснати и реактивни модели 
на сенките, е голямо откритие. Въпреки това, черпете кураж от всяко прозрение 
и пробив, които ви се случват. Всеки път, когато направите скок, вибрацията на 
вашата ДНК скача с вас. Този вътрешен процес отнема време и изисква колкото 
търпение, толкова и кураж, но оставайки с процеса, вие започвате да усещате 
как по-високите вибрации пулсират в кръвта ви. Това е един неописуем дар, 
защото той бележи прераждането на истинското ви Аз – на автентичното ви Аз.
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Всяка сянка съдържа дарба. Това е сърцето в трансмисията на ген ключовете. 
Това е един от невероятните обрати, който е вплетен в човешката история. В 
основата на всички наши митове, басни, романи, филми и истории стои това, 
че страданието ни съдържа семето за евентуалното ни извисяване. Когато 
приемете и обгърнете сенките си, те внезапно разкриват своята истинска 
природа и един нов креативен импулс се освобождава във вас. Във вашата ДНК 
се случва една фина, но и силна мутация. В генетиката, мутацията се отнася до 
промяна в начина, по който генетичният код се копира в клетката, което води до 
промяна в начина, по който се образуват протеините, което на свой ред води до 
промяна във вашата биохимия. Когато сенките ви разкрият своите скрити дарби, 

целият ритъм на живота ви се променя. Химията на кръвта ви 
се променя, биоритмите ви се променят, настроенията ви се 
стабилизират, моделите на храненето ви се изменят и общото 
ви отношение към живота става по-ведро и по-оптимистично. 
Всички тези промени се случват естествено и когато им дойде 
времето, докато продължавате да съзерцавате ген ключовете.

Щом веднъж започнете да трансформирате сенките си, 
представата, която имате са себе си и цялата ви система 

от убеждения претърпяват квантов скок. Когато започнете да живеете все 
повече и повече на вибрациите на дарбите, се оказва, че се отваряте дори и за 
възможността да навлезете в най-висшите състояния, познати като 64-те сидхи. 
Колкото по-висока е вибрацията на вашата ДНК, толкова по-чувствителни ставате 
за енергийните полета около себе си. Това може да бъде предизвикателство 
за вас, защото голяма част от света функционира на вибрациите на сенките. 
Въпреки това, целта на вибрацията на дарбата е да отвори сърцето ви, особено 
към сенките. Щом веднъж познаете сенките в себе си, еволюцията ще започне 
да ви използва, за да повишава вибрацията на другите, което без съмнение ще 
ви тласне към някаква форма на служба.

Пробуждането на силата на аурата

 
Човешкото тяло излъчва множество фини биоелектрични сигнали, които взети 
заедно, оформят силно електромагнитно поле, познато като аура. Над сто 
различни култури са дали име на този феномен, затова не може да се каже, 
че той е нещо ново. Това, което е ново, е разбирането, че в действителност, 
основната роля на молекулите на ДНК (дори и преди синтезирането на 

протеини) е електромагнитно приемане и излъчване. 
Преобразувайки вибрацията в химия, вашата ДНК 
генерира общата жизненост и качеството на вашата 
аура. Колкото повече нараства вибрацията на дарбата 
в живота ви, толкова повече нараства и вашата аура. 
Вашата аура е директно свързана със здравето ви и с 
умението да генерирате и излъчвате светлинни вълни 

в своята среда. По-високите вибрации във вашето тяло отварят сърцето ви и 
ви обливат с периодични приливи на любов и  дори екстаз. Такива вълни стигат 

Колкото по-висока 
е вибрацията на 

вашата ДНК, толкова 
по-чувствителни 

ставате за енергийните 
полета около себе си.

Всяка една от 64-те дарби 
отключва някакъв определен 

гений, който след това се 
проявява чрез сиянието на 

вашата аура.
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право до полето на аурата на другите, където могат да отключат блокирани 
пътища, което ви дава достъп до силни лековити енергии.

В последните години, човешката аура започна да се отъждествява и с полето 
на привличане. Чрез своята вибрация, тя привлича подобни вибрации към себе 
си, което е в основата на всяко едно привличане във взаимоотношенията. Нещо 
повече, когато вашата аура се разширява, тя започва да ви вкарва в по-дълбока 
хармония с по-големия космически ритъм и на свой ред, това създава силни 
проявления в живота ви. Вашата аура задейства силата на синхроничността, 
вселенския закон за добрия късмет. Това привлича благополучие на всички 
нива в живота ви. То ви обединява с истинските съюзници в живота, чрез техния 
естествен резонанс с вашето разширяващо се енергийно поле. Всяка една от 
64-те дарби отключва някакъв определен гений, който след това се проявява 
чрез сиянието на вашата аура.

64-те сидхи – енциклопедия за просветлението
 
Докато съзерцанието на 64-те ген ключа продължава да задълбочава и активира 
дарбите в живота ви, вашата вибрация постепенно става все по-висока и 
по-пречистена. На определен етап от този процес, съзерцанието внезапно прави 
път на абсорбцията. Абсорбцията е състояние на съзнанието на много висока 
вибрация, в което вашата ДНК изпраща сигнал на ендокринната ви система да 
започне да секретира в тялото ви определени пречистени хормони за постоянно. 
Тези хормони, които включват пинолин, хармин и мелатонин, се асоциират с 
по-висшата функция на мозъка и включват състояния на духовно просветление 
и трансцендентиране. Абсорбцията може да се случи само, когато вашата 
аура генерира достатъчно висока вибрация, която непрекъснато да подхранва 
собственото си електромагнитно поле. На този етап, вече не можете да слезете 
в по-ниските вибрации, освен за кратки периоди от време.

И двете вибрации на дарбата и сидхи включват квантови скокове в 
съзнанието. Груповото съзнание на човечеството се подготвя да направи 
огромен преход от вибрацията на сянката в едно ново стабилно осъзнаване 
на вибрацията на дарбата. Точно това ще задейства една глобална генетична 
мутация. В същото време, има още една много по-малка група от хора, които се 
подготвят да направят прехода от вибрацията на дарбата в сидхи. Думата сидхи 
произлиза от санскрит и означава божествена дарба. Съществува едно много 
по-древно знание за сидхитата (има дори и установена традиция, която твърди, 
че те са точно 64!) В контекста на ген ключовете 64-те сидхи са биологични 
проявления на абсолютното състояние на просветление при хората. Те буквално 
представляват енциклопедия на многото проявления на духовното осъзнаване. 

Вашата ДНК е свръхпроводник

 
Преди човек да направи квантовия скок в извисените и неизразими владения на 
сидхи, трябва да се случат някои необичайни явления. За генетиците, огромно 
количество от вашата ДНК (над 90%) изглежда, че няма никаква цел. Ето защо 
тя си е заслужила безличното име излишна ДНК. Това е едно много погрешно 
разбиране за истинската роля на този тип ДНК. Точно излишната ДНК пази 
всички модели на колективната памет от вашето минало – не само вашето 
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минало като човек, а и далечното ви минало като животно, влечуго, а дори и 
още по-назад, като растение и бактерия. Преди да навлезете в едно състояние 
на сидхи, цялата тази генетична памет трябва да бъде пречистена от вашата 
ДНК. Това означава също, че докато вибрацията ви става все по-висока и по-
висока, вие трябва да обработвате все по-дълбоки и по-дълбоки модели на 
сенките, които произлизат от нашето колективно наследствено минало.

Познати на индийската йога традиция като самскари, тези древни вибрации 
на сенките буквално са увити около цялата човешка ДНК. Единственото нещо, 
което може да ги развие, е самата светлина. Проучване на ДНК е демонстрирало, 
че едно от по-необичайните електромагнитни свойства е нейната способност 
да привлича фотони (елементарни светлинни частици) и да ги завихря около 
двойната си спирала. Точно тази способност на ДНК да вплита светлина в 
себе си, разкрива нейната истинска скрита роля в тялото ви – да действа 
като свръхпроводник, чиято единствена цел е да повиши експоненциално 
вибрацията, която влиза и излиза от тялото ви. Това, на свой ред, води до 
пълно преобразуване на тъканите във вашето тяло. Този много рядък феномен 

на теория е познат като транспозиция и включва 
внезапното и синхронизирано придвижване на 
хиляди ДНК елементи във вас до нови и различни 
генетични локации. Това бележи необикновеното 
зараждане на един абсолютно нов вид човек – хомо 
санктус – свещения човек.

Като вземете предвид този преход от сянката до 
сидхи, вероятно можете да видите какво невероятно 
еволюционно пътешествие представляват ген 
ключовете. Те са оригиналният вътрешен език на 
светлината и въпреки че той е изплетен от думи, тези 

думи не са нищо повече от вибрации на самата светлина. Ген ключовете са само 
пратеници, които изпращате в живата структура на своята ДНК и тяхната роля 
е да инструктират тази ДНК да изгради едно по-висше тяло, което е напълно 
оборудвано да понесе един много по-щастлив живот. Дори и най-дълбоките 
страхове в тялото ви не са нищо повече от нисковибрационни модели, които 
замъгляват чистата и сияйна светлина, която се крие в сърцето на вашата ДНК.

Пътешествието през ген ключовете е едно велико приключение към 
границите на вътрешното пространство. То ще призове духа на война във вас, 
който трябва да се изправи срещу личните и колективни демони, които се крият 
в клетъчната ви ДНК. Въпреки това, въоръжени с изкуството на игривото, но 
и фокусирано съзерцание, и здравословна доза търпение и кураж, вие ще 
достигнете най-висшите нива на човешкия потенциал. Винаги помнете, това 
не е сложно пътешествие. Умът ви може да се опита да го направи сложно, 
но истината е, че то е толкова естествено, колкото и дишането. Съзерцанието 
на ген ключовете може да продължава, докато преминавате през ежедневието 
си – докато работите, миете чиниите, гледате децата, почивате, спите, а дори и 
сънувате. Моделът на вашите ген ключове ще се проявява автоматично, затова 
всичко, което трябва да правите, е да слушате и да се учите. Животът, който се 
разиграва пред вас, е огледален образ на всичко, което се случва във вашата 
ДНК. Ако го съзерцавате, той ще се появи като с магия, точно пред очите ви!

Точно тази способност на ДНК 
да вплита светлина в себе си, 
разкрива нейната истинска 

скрита роля в тялото ви – да 
действа като свръхпроводник, 

чиято единствена цел е да 
повиши експоненциално 

вибрацията, която влиза и 
излиза от тялото ви.
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Инструменти за навигация

Преди да започнете което и да е пътешествие в непозната територия, е хубаво 
да бъдете подготвени. Езикът, който ще намерите в ген ключовете, използва 
специфични термини, които са заимствани от много различни области. Докато 
преминавате през този лабиринт от нови идеи, концепции и чувства, вероятно 
ще ви се наложи да се приспособите към тази нова терминология. Когато 
погледнете даден ген ключ, ще забележите, че той е свързан с аспект от 
вашата физиология, с една аминокиселина, че е част от генетично семейство, 
наречено група кодони и има един програмен партньор. Всеки един от тези 
аспекти е портал за допълнително съзерцание. Накрая на тази книга ще 
намерите ресурс, който е наречен Речник за лично вдъхновение. Това е 
едно задълбочено ръководство за всички важни термини и концепции в ген 
ключовете и той описва както тяхното практическо приложение в живота ви, 
така и техните значения. Важно е да помните, че всеки един от термините, 
които се използват в тази книга, има специфично значение в контекста на 
цялостния синтез на ген ключовете. Тези значения могат да се различават от 
по-традиционните интерпретации на думите. Препоръчвам ви да използвате 
речника като постоянен източник на знание и вдъхновение. Както ще разберете, 
това е много повече от речник. Когато бъде съзерцаван с времето, всеки термин 
съдържа сила, която е предназначена да повиши вибрацията на вашата ДНК. 
 

Програмни партньори

 
Едно от най-големите прозрения в ген ключовете се появява от задълбоченото 
разбиране на партньорството на сенките, дарбите и сидхи. Когато древните 
китайски мъдреци са разработили И Дзин, тяхната Книга на промените, те са 
открили много различни начини за адаптиране и допълване на своето откритие. 
Голям пробив се е случил, когато 64-те архетипа, познати като хексаграми, 
биват подредени в кръг, вместо възприемани в линейна поредица от 1 до 64. 
Тази подредба в кръг на ген ключовете ви позволява да видите как всеки един 
ген ключ действа като половинка от едно бинарно програмно поле. Когато 
съзерцавате ген ключовете, заедно с техните програмни партньори, можете да 
видите как тези генетични двойки създават затворени вериги във вашето тяло, 
ум и емоции, които или блокират, или освобождават по-високите вибрации.

21 групи кодони

 
В генетиката, ролята на гените в клетките ви е да синтезират и съчетават различни 
аминокиселини, за да създават протеини – градивните елементи на вашия живот. 
Освен това, основните аминокиселини са групирани в генетични семейства, които 
в тази книга се наричат 21 групи кодони. Всяка една от тези групи кодони има 
специфично име и те действат като колективни програмиращи тела в по-голямото 
тяло на самото човечество. Голяма част от човешката митология е произлязла от 
тези химични групи и всеки пръстен крие големи мистерии. Те имат пряка връзка 
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Езикът на

светлината
с много от оригиналните свещени азбуки като иврит, а също така са свързани и 
с богатия символизъм на таро. Тяхното по-дълбоко значение стои отвъд обхвата 
на тази книга, но когато разгледате ген ключовете през тези групи кодони, има 
възможност да отключите техните тайни във вашата собствена ДНК. Преди 
всичко, това е вашето пътешествие и колко дръзки ще бъдете, зависи изцяло от 

вас!
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Част 4

Подходи към ген ключовете

Следвайте своя собствен път

Свети Августин има един прекрасен израз „solvitur ambulando”, който означава „докато 
вървиш, то се разрешава”. Можете да приемете това като кредото на ген ключовете. 
Какъвто и въпрос да имате, за който и да е аспект от живота ви, ген ключовете ще ви 
насочат в посоката на отговора, просто защото те сочат навътре, а там е мястото, където 
винаги ще намерите отговорите. Всичко, което трябва да направите, е да продължавате 
да вървите, да продължавате търсенето си. Оригиналната китайска И Дзин е оракул, 
който може да ви даде насока за всяко едно решение, което взимате в живота си. Ген 
ключовете издигат това на много по-високо ниво като ви насочват към истинската жива 
И Дзин в гените ви. След като тази книга си свърши работата, на вас никога повече няма 
да ви се налага да търсите истината извън себе си.

Във въведението, тази книга е представена като пътешествие – като приключение в 
една голяма мистерия – мистерията за това кой сте вие и защо сте тук. Както ще видите, 
съществуват много различни пътища, по които можете да поемете с ген ключовете. 
Подобно на тази книга, има множество различни метzоди и системи, които използват ген 
ключовете по безброй различни начини. Вместо да се чувствате претоварени от всички 
тези различни пътеки, аз ви съветвам да забавите темпото и да намерите най-комфортния 
начин за себе си. Както може би вече осъзнавате, ген ключовете са една жива трансмисия, 
а не поредната система от информация. Поради тази причина, те ще разкрият тайните си, 
когато отношението ни е отпуснато и съзерцаващо. Качеството на първите стъпки, които 
предприемате, ще предопредели формата на предстоящото пътешествие. Затова знайте, 
че сте добре дошли тук. Имате предостатъчно време, за да изследвате ген ключовете на 
каквото ниво пожелаете.

Аналогов и дигитален подход

Най-общо казано, има два начина, по които можете да подходите към ген ключовете 
– аналоговият подход, който приема холистичната гледна точка и дигиталният подход, 
който се гмурка в детайлите и отделните части. В живота съществуват и двата, затова 
е хубаво да поддържате един здравословен баланс между тях. Както видяхме, нашата 
ДНК е дигитален бинарен код, в който има модели и последователности, които могат да 
бъдат интерпретирани по един бинарен, логичен начин. Аналоговият подход е напълно 
различен. Той е тайнствен, игрив, спонтанен и интуитивен. По-високите вибрации могат да 
бъдат отключени само от аналоговия подход, но дигиталният подход е начинът, по който 
заземяваме тези вибрации и преживявания в менталното ни разбиране. Съзерцанието 
е резултат от комбинацията между аналоговия и дигиталния подход и то е 
основният път, чрез който навлизаме в ген ключовете.

xxix
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Подходи 

към ген 

ключовете

Аналогови поредици – 
да позволим на магията да се  случи

В светлината на написаното по-горе, вие сте поканени да създадете свой собствен 
аналогов път към ген ключовете, докато интелектуалното ви разбиране тече под 
повърхността. Естественият ви гений може да разцъфне само чрез сърцето ви. 
Интелектът може да бъде най-големият враг на вашия гений. Въпреки това, 
когато позволите на ген ключовете да пеят в сърцето ви, интелектът намира 
своето естествено място, което е да служи на сърцето ви, вместо да се опитва 
да го води. Ето защо ви препоръчвам да пътувате през ген ключовете по един 
непоследователен начин, защото това ще разсее интелекта ви и ще отключи 
собствените ви уникални проходи и пътеки през тази матрица. Това е тип книга, 
на която трябва да  бъде позволено да се отваря случайно на различни страници, 
в различни моменти, във вълшебния дух на оригиналната И Дзин.

Като си играете с полето на ген ключовете по този аналогов начин, вие 
ще разберете истинската мистерия на поредиците. Ние сме свикнали да 
разбираме поредиците дигитално (от 1 до 10 например), но във вашата ДНК 
съществуват геометрични поредици, които не следват отчетлив логичен модел. В 
пътешествието си през ген ключовете, е възможно непрекъснато да се връщате 
към точно определен ген ключ, докато не научите неговия урок. Възможно е 
определени ген ключове да бъдат оставяни на заден план, докато не станете 
готови да ги активирате в себе си. Позволете си да се потопите и да се гмурнете 
в текста, за да намерите своята уникална последователност. Помнете, че вашето 
пътешествие през ген ключовете се случва и във вашата физическа биохимия. 
Посредством ДНК, всеки ген ключ е директно свързан с вашата ендокринна 
система, която влияе на всичко във физическото ви тяло, от начина, по 

който дишате, до сърдечния ви ритъм. Вашето отношение 
комуникира с гените ви, вашите гени комуникират с жлезите 
ви, а вашите жлези преустройват живота ви, за да бъде в една 
по-висша хармония.

Без съмнение, ще има моменти в процеса, в които 
светлината във вашата ДНК ще изглежда бледа и далечна. 
Вашето отношение в тези моменти е от първостепенно 

значение. Може би сте стигнали до повратна точка в собствената си поредица и 
трябва да уважите чувствата, които се надигат във вас. Вашата поредица никога 
не греши! Разберете, че вашата ДНК проявява модел в сянка, за да можете да 
го изтриете от генетичната си памет завинаги. В поредицата на всеки човек има 
завои и обрати, които водят до открития, прозрения и пробиви. Всяко едно ваше 
откритие с тази книга ви променя. Всеки пробив кара вашата ДНК да мутира 
към една по-висока вибрация, което на свой ред, ви кара да се чувствате и 
да се държите по по-различен начин от преди. Истинската магия оживява, 
когато вътрешната поредица се изрази във външния ви живот. Вашето поле на 
привличане се променя и се появява една нова външна поредица от събития, тъй 
като космосът започва да работи за вас, а не против вас.

Преди всичко знайте, че вашата ДНК е склад за чудеса, които чакат да бъдат 
открити. Позволете си да оставите всички нормални правила, които може би 
имате за четенето на една книга. Оставете страниците да летят и се насладете на 

Това е тип книга, на която 
трябва да бъде позволено 
да се отваря случайно на 

различни страници, в 
различни моменти.
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потока от аналоговата магия, докато тя отключва тези чудеса.

Дигитална поредица – Пристъпване в холограмата

Веднъж след като попиете духа и магията на аналоговия подход, пътешествието 
ви с ген ключовете започва наистина. Тогава можете да се гмурнете в дигиталния 
Дисниленд! Както споменах по-рано във въведението, нашето настоящо научно 
разбиране за вселената се променя бързо и радикално, а картината, която се 
появява, е наистина разтърсваща за ума. Квантовата физика ни показва, че 
всичко, което виждаме във вселената е отражение на всичко останало. На ума, 
който се е оплел в самата материя на космоса, вече не може да се разчита за 
обективни доводи. Проучванията на съзнанието, сфера, която е избягвана от 
науката в течение на поколения, сега се превръща в една от най-горещите сфери 
за научно изследване.

Следователно, когато си играете с ген ключовете, трябва да знаете точно 
в какво се забърквате. Вие пристъпвате в сърцето на холографната вселена и 
навлизате в програмната матрица на живота. Всяка промяна във вибрацията, 
която преживявате в своята ДНК, ще засегне всеки атом в нашата вселена. 
Докато вие еволюирате, всички останали същества еволюират с вас.

В дигиталната вселена, холистичната материя на живота е разделена на своите 
безкрайни фрактални части. Всички тези разнообразни елементи, връзки 
и системи могат да бъдат разглобени и разгледани от една микрокосмична 
перспектива, което може да повиши разбирането ни за себе си като индивидуални 
личности. С други думи, ако наистина искате да вникнете в същността на нещо, 
вие трябва да го разглобите на части! Това е в основата на дигиталния подход. 

 
 
Всеки човек е роден с уникална свещена геометрия, която е вградена дълбоко 
в неговото същество. Тази геометрия може да бъде проследена чрез точния час 
и място на раждане, в нашата непрекъснато променяща се вселена. Освен това, 
същата тази структура е и холографно закодирана във вашата ДНК, оформяйки 
един отчетлив личен профил от генетични модели и дигитални поредици, всяка от 
които е свързана с различен аспект от живота ви. Това е вашият хологенетичен 
профил, оригиналният чертеж, който ни казва кой сте вие, как действате и преди 
всичко защо сте тук.

Вашият хологенетичен профил е една лична карта 
за различните генетични поредици, които ще отключат 
или пробудят различни аспекти от вашия гений. Има 
поредици, които управляват житейската ви мисия, 
тенденциите във взаимоотношенията ви, финансовото 
ви благополучие, семейните ви динамики, циклите ви 
на развитие като дете, здравето, излекуването ви и 
духовното ви пробуждане. Всяка поредица си има своето уникално приложение в 
света и идва със свой собствен набор от инструменти и учения. Пример за това е 
поредицата за взаимоотношенията, позната като Венерина поредица. Тази система 
показва с точност специфичните ментални проблеми и емоционални блокажи, 

Вашият хологенетичен 
профил е една лична карта 
за различните генетични 
поредици, които ще отключат 
или пробудят различни аспекти 
от вашия гений.

Вашият хологенетичен профил
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които стоят в ДНК молекулите на 
даден човек. Такива блокажи могат да 
предизвикат често срещани трудности 
във връзките и здравето. Чрез прости 
техники с ген ключовете, които служат 
за разпознаване на моделите, всеки 
човек може да бъде насочен, за да види 
собствените си самоунищожителни 
тенденции и да ги преобрази в много 
по-плодотворни модели. Венерината 
поредица многократно е показвала, 
че води до огромни трансформации 
в безброй връзки и индивидуални 
личности.

Можете да изберете да навлезете в 
ген ключовете чрез едно от многото им 
приложения като Венерината поредица 
или можете просто да съзерцавате 
тази книга. Който и начин да изберете, 
е важно да знаете, че когато повишите 
вибрацията в една сфера от живота си, 
вие я повишавате и във всички останали.

Съзерцание, абсорбция и въплъщаване – 

основният път

Пътешествието в ген ключовете започва със съзерцание. Вашето съзерцание е 
започнало още, докато четете това въведение. Истините, които се съдържат в 
тези учения, вече навлизат във вашата аура, в която трябва да им бъде позволено 
да проникнат. Изкуството на съзерцанието е свързано с търпение и усвояване. 
Ако имате един широко скроен ум, тогава трансмисията на ген ключовете ще 
навлезе по-дълбоко в тялото на чувствата ви, астралното тяло. В зависимост 
от личната ви готовност да приемете по-високите вибрации, вашата ДНК ще 
откликне, когато трансмисията достигне физическото ви тяло. За да може това 
да се случи, тя първо трябва да премине през ума и чувствата ви. Във всеки един 

момент, трансмисията може да се натъкне на блокаж или модел 
на сянка. В ума ви това може да се прояви като осъждане, 
мнение или убеждение. Чрез вашите емоции, това може да се 
появи като потиснат подсъзнателен спомен или ограничаващ 
емоционален модел като вина, срам или страх.

Такива модели на сенките са скрити в цялата човешка ДНК 
и съзерцанието на ген ключовете по естествен път ще ги извади 

на светло. Докато пътувате през ген ключовете, винаги дръжте вътрешните 
си уши отворени и слушайте естествените си реакции, вътрешни усещания и 
мисли. Всичко, което ви причинява дискомфорт, е от първостепенно значение и 
ви препоръчвам да му отдадете цялото си внимание. Вие сте тръгнали на едно 
изключително лично пътешествие и когато позволите на по-високите вибрации 

Синархията е по-висша 
форма на организационна 

интелигентност, която 
действа във всички 

генофондове.
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да резонират във вас, като мислите за тях, като почувствате как влизате в тях и 
като ги практикувате, те ще намерят своя път към вашата ДНК, която чака. Ще 
разберете кога един високовибрационен модел се е отключил във вашата ДНК, 
защото тялото, умът и сърцето ви ще го почувстват като вълна от просветление. 
Такива моменти трябва да бъдат ценени и докато съзерцанието ви се задълбочава, 
те ще се случват все по-често.

Абсорбцията се появява, когато тялото се отвори на клетъчно ниво, за да 
приеме подхранващите съставки от по-висшите нива на реалността. Това изисква 
дълбока емоционална зрялост и голяма ментална яснота. В състоянието на 
абсорбция, вашата аура се разширява, тъй като ДНК молекулите ви започват да 
всмукват светлина в клетките на вашето тяло. На този етап, дори и физическото 
ви тяло съзерцава своята по-висша природа и вие започвате да се докосвате до 
сидхи, най-висшето проявление на вашия гений. Докато клетките на тялото ви 
все повече се приспособят към тези по-високи вибрации, вие ще започнете да 
въплъщавате същността на трансмисията, към която ви насочват ген ключовете. 
Този последен етап на въплъщаване е кулминацията на вашето съзерцание. Когато 
навлезете в това прекрасно състояние, вие ще откриете, че вече нямате нужда от 
техники и помощни средства.

 
 
Въплъщаването слага край на всички думи и обяснения. Въпреки че вероятно, 
все още ще използвате думи, сега сте навлезли в езика на самата светлина, 
който е представен от 64-те сидхи. На този етап ще видите, че ген ключовете 
са само пратеници, които предават влизащата и излизащата информацията от 
клетката, за да може да се случи чудото отвъд думите. Когато разпознаете себе 
си като част от една по-висша еволюция, вашата житейска мисия и вътрешна цел 
най-после се синхронизират. Вие сте част от голямото пробуждане. Вие сте една 
ДНК молекула в тялото на човечеството и сте напълно пробудени. Единствената 
ви роля е да започнете да програмирате всички клетки около себе си с новите 
по-високи вибрации. Когато въплътите трансмисията на пробуждането, вие 
ще намерите собствения си глас и ще адаптирате езика си за тези, които са 
привлечени към вашето сияние. Ще осъзнаете, 
че важното не е езикът – важна е вибрацията на 
посланието и пратеника.

Щом погледнете децата в света днес, лесно 
можете да видите разочарованието в очите им, когато 
естественото им състояние на невинност се срещне с 
модерния свят, който сме създали. Това, от което тези деца най-много се нуждаят 
днес, е да възвърнем собствената си невинност и да върнем романтичния си 
гений обратно в света. Въплъщаването на истините, заложени в ген ключовете, 
е трансмисия на чиста романтика – те демонстрират, че магията е жива във 
всеки един от нас, че всичко е възможно и че чудесата са неизбежни. Светът 
на бъдещето ще бъде свят, създаден от възрастни, които могат да гледат през 

В състоянието на абсорбция, 
вашата аура се разширява, 
тъй като ДНК молекулите ви 
започват да всмукват светлина
в клетките на вашето тяло.

Въплъщаване – да направим скока отвъд

скоростта на светлината
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очите на дете. Предстоящата генетична мутация, от хомо сапиенс в хомо санктус, 
ще внесе много просветлени деца в света, които ще се стремят само към онова, 
което е изградено върху естествените космически закони, а не към старите 
системи, които произлизат от страх и конкуренция. Както свидетелства 55-тият 
ген ключ, ние живеем в едно наистина невероятно време.

Тези промени ще се случат само, когато вие, които четете това, успеете да 
въплътите живата трансмисия на светлината на физическо ниво. За да може 
това да се случи, е нужно да стигнете до етап на дълбоко спокойствие в себе 
си, тъй като въплъщението изисква спокойствие. Както казахме, съзерцанието 
е основният път. То изисква едно отпуснато и уважително отношение. Винаги 
трябва да помним, че сенките са само сенки и че всяка една от тях съдържа 
дарба. Когато промените отношението си, вие ще видите, че всички сенки се 
създават от една и съща светлина. Това е едно пътешествие на прошка към себе 
си. Необходимо е да бъдете състрадателни първо и най-вече към себе си. Когато 
си простите сенките, вие ще си дарите дарбите – 64-те дарби. И както вече 
знаете, във всеки един от ген ключовете се крие нещо още по-ценно – ключовете 
за отключването на по-висшата цел, която се крие във вашата ДНК.

Надявам се да се насладите на пътешествието през ген ключовете и на 
техните многобройни приложения. Те са ви дарени като пиршество за вашата 
съзерцателна наслада. Тъй като са създадени и за да привличат други хора, 
които са готови да въплътят този нов език, се надявам, че ще продължите своето 
пътешествие отвъд тази книга и ще ги изследвате като съавтор, отпразнувайки 
собственото си сияние и гений във вечно разширяващото се поле на тяхната 
мистерия.
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 Сидхи Дарба Сянка

1 Красота Свежест Ентропия

2 Единство Ориентация Дислокация

3 Невинност Иновация Хаос

4 Прошка Разбиране Нетолерантност

5 Безвремие Търпение Нетърпение

6 Мир Дипломация Конфликт

7 Добродетел Насока Разделение

8 Блясък Стил Посредственост

9 Недосегаемост Решителност Инерция

10 Съществуване Естественост Себеобсебване

11 Светлина Идеализъм Неяснота

12 Чистота Разграничаване Суета

13 Съпричастност Проницателност Раздор

14 Богатство Компетентност Компромис

15 Разцвет Магнетизъм Отегчение

16 Майсторство Многообразие Безразличие

17 Всевиждане Прозорливост Мнение

18 Съвършенство Почтеност Осъждане

19 Саможертва Чувствителност Зависимост

20 Присъствие Самоувереност Повърхностност

21 Храброст Авторитет Контрол

22 Благословия Великодушие Неуважение

23 Квинтесенция Простота Сложност

24 Тишина Изобретателност Пристрастяване

25 Универсална любов Приемане Стягане

26 Невидимост Хитрост Гордост

27 Безкористност Алтруизъм Егоизъм

28 Безсмъртие Цялостност Безцелност

29 Посветеност Отдаденост Половинчатост

30 Възторг Лекота Желание

31 Скромност Лидерство Арогантност

32 Благоговение Опазване Провал

Прегърни Сянката, освободи Дарбата, въплъти Сидхито

xxxv
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Сидхи Дарба Сянка

33 Откровение Съзнателност Забрава

34 Величие Сила Насилване

35 Безграничност Приключение Глад

36 Състрадание Човечност Турбулентност

37 Нежност Равенство Слабост

38 Чест Постоянство Борба

39 Освобождаване Динамичност Провокация

40 Божествена воля Твърдост Изтощение

41 Проявление Предчувствие Фантазия

42 Празнуване Непривързаност Очакване

43 Богоявление Прозрение Глухота

44 Синархия Екипна работа Намеса

45 Обединение Сътрудничество Доминиране

46 Екстаз Наслада Сериозност

47 Метаморфоза Преобразуване Потискане

48 Мъдрост Съобразителност Неадекватност

49 Прераждане Революция Реакция

50 Хармония Равновесие Корупция

51 Пробужgане Инициатива Тревога

52 Покой Сдържаност Стрес

53 Свръхизобилие Развитие Незрялост

54 Възнесение Стремеж Алчност

55 Свобода Свобода Жертва

56 Опиянение Обогатяване Разсейване

57 Яснота Интуиция Безпокойство

58 Блаженство Жизненост Неудовлетворение

59 Прозрачност Интимност Неискреност

60 Справедливост Реализъм Ограничение

61 Святост Вдъхновение Психоза

62 Безпогрешност Прецизност Интелект

63 Истина Проучване Съмнение

64 Просветление Въображение Объркване

Прегърни Сянката, освободи Дарбата, въплъти Сидхито

xxxvi
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Благодарности                                                                      

Предговор                                                                           

Как да използвате тази книга                                                

Въведение                                                                         

1-ви Ген ключ: От ентропия към синтропия 
Ентропия, Свежест, Красота 
 
2-ри Ген ключ: Завръщане към единството 
Дислокация, Ориентация, Единство

3-ти Ген ключ: През очите на дете 
Хаос, Иновация, Невинност 
 
4-ти Ген ключ: Универсален лек 
Нетолерантност, Разбиране, Прошка  
 
5-ти Ген ключ: Краят на времето 
Нетърпение, Търпение, Безвремие

6-ти Ген ключ: Пътят към мира 
Конфликт, Дипломация, Мир  
 
7-ми Ген ключ: Наградата е самата добродетел 
Разделение, Насока, Добродетел

 
8-ми Ген ключ: Диамантът на Аз-а 
Посредственост, Стил, Блясък

 
9-ти Ген ключ: Силата на малкото 
Инерция, Решителност, Недосегаемост 
 
10-ти Ген ключ: Да бъдеш спокоен 
Себеобсебване, Естественост, Съществуване

 
11-ти Ген ключ: Светлината на рая 
Неяснота, Идеализъм, Светлина

 
12-ти Ген ключ: Чисто сърце 
Суета, Разграничаване, Чистота

xxxvii
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13-ти Ген ключ: Изслушване чрез любов 
Раздор, Проницателност, Съпричастност  
 
14-ти Ген ключ: Да излъчваш благополучие 
Компромис, Компетентност, Богатство 
 
15-ти Ген ключ: Една вечно разцъфтяваща пролет 
Отегчение, Магнетизъм, Разцвет

 
16-ти Ген ключ: Вълшебният гений 
Безразличие, Многообразие, Майсторство 

17-ти Ген ключ: Окото 
Мнение, Прозорливост, Всевиждане  
 
18-ти Ген ключ: Лековитата сила на ума 
Осъждане, Почтеност, Съвършенство  

19-ти Ген ключ: Бъдещето на човека 
Зависимост, Чувствителност, Саможертва 

20-ти Ген ключ: Свещеното Ом 
Повърхностност, Самоувереност, Присъствие 
 
21-ви Ген ключ: Един благороден живот 
Контрол, Авторитет, Храброст 

22-ри Ген ключ: Благословия под напрежение 
Неуважение, Великодушие, Благословия 
 
23-ти Ген ключ: Алхимията на простотата 
Сложност, Простота, Квинтесенция

24-ти Ген ключ: Тишина – най голямата зависимост 
Пристрастяване, Изобретателност, Тишина

25-ти Ген ключ: Митът за свещената рана 
Стягане, Приемане, Универсална любов 

26-ти Ген ключ: Свещените хитреци 
Гордост, Хитрост, Невидимост 

27-ми Ген ключ: Храната на боговете 
Егоизъм, Алтруизъм, Безкористност

xxxviii
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28-ми Ген ключ: Да прегърнеш тъмната страна 
Безцелност, Цялостност, Безсмъртие

 
29-ти Ген ключ: Скок в празнотата 
Половинчатост, Отдаденост, Посветеност

 
30-ти Ген ключ: Небесен огън 
Желание, Лекота, Възторг 
 
31-ви Ген ключ: Да дадеш глас на своята истина 
Арогантност, Лидерство, Скромност

 
32-ри Ген ключ: Наследствен реверанс 
Провал, Опазване, Благоговение

 
33-ти Ген ключ: Последното откровение 
Забрава, Съзнателност, Откровение

 
34-ти Ген ключ: Красотата в звяра 
Насилване, Сила, Величие 
 
35-ти Ген ключ: Пространствени тунели и чудеса 
Глад, Приключение, Безграничност

36-ти Ген ключ: Да станеш човек 
Турбулентност, Човечност, Състрадание 

37-ми Ген ключ: Семейна алхимия 
Слабост, Равенство, Нежност  

38-ми Ген ключ: Войнът на светлината 
Борба, Постоянство, Чест 

39-ти Ген ключ: Напрежението на трансцендентирането 
Провокация, Динамичност, Освобождаване 

40-ти Ген ключ: Волята да се предадеш 
Изтощение, Твърдост, Божествена воля 

41-ви Ген ключ: Първичното проявление 
Фантазия, Предчувствие, Проявление 

42-ри Ген ключ: Да се освободиш от живота и смъртта 
Очакване, Непривързаност, Празнуване
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43-ти Ген ключ: Пробив 
Глухота, Прозрение, Богоявление 

44-ти Ген ключ: Кармични връзки 
Намеса, Екипна работа, Синархия

45-ти Ген ключ: Космическо обединение 
Доминиране, Сътрудничество, Обединение

46-ти Ген ключ: Наука за късмета 
Сериозност, Наслада, Екстаз 

47-ми Ген ключ: Преобразуване на миналото 
Потискане, Преобразуване, Метаморфоза

48-ми Ген ключ: Чудото на несигурността 
Неадекватност, Съобразителност, Мъдрост

49-ти Ген ключ: Да промениш света отвътре 
Реакция, Революция, Прераждане

50-ти Ген ключ: Космически ред 
Корупция, Равновесие, Хармония

51-ви Ген ключ: Инициативност към инициативата 
Тревога, Инициатива, Пробуждане 

52-ри Ген ключ: Точката на покой 
Стрес, Сдържаност, Покой

53-ти Ген ключ: Еволюция отвъд еволюцията 
Незрялост, Растеж, Свръхизобилие 

54-ти Ген ключ: Пътят на змията 
Алчност, Стремеж, Възнесение 

55-ти Ген ключ: Мечтата на водното конче 
Жертва, Свобода, Свобода  

56-ти Ген ключ: Божествено удовлетворение 
Разсейване, Обогатяване, Опиянение 

57-ми Ген ключ: Един нежен вятър 
Безпокойство, Интуиция, Яснота
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Объркване, Въображение, Просветление  
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25-тата Сянка – Стягане

Тренировка за стягане

Ако между 64-те ген ключа има един, който обхваща същността на целия им труд, то това е 
25-тият ген ключ. Тук се крие тайната, която мъжете и жените винаги са търсили – тайната 
на любовта. Тук се крие и упадъкът на любовта, 25-тата сянка на стягането. Стягането 
присъства, когато любовта отсъства и то е източникът на цялото човешко страдание. 
То се самоподдържа, защото когато потискате живота в себе си или в някой друг, вие 
приветствате повече страдание в живота си.

Сянката на стягането действа на всички нива в обществото. При хората, стягането се 
появява първо в дишането. То създава стягане около сърцето и започва да трупа напрежение 
в корема. Повечето от нас започват тренировка за стягане от много ранна възраст. Ние 
се научаваме да го правим, посредством дихателните модели на родителите си, докато 
още сме в утробата. То присъства, дори и в момента на зачеването, като се предава едва 
доловимо от сперматозоида на яйцеклетката като код, който съдържа генетичния модел 
на стягането, което са усещали предците ни, докато са се борили от раждането до своята 
смърт. Тук, в 25-тата сянка, откриваме същността на мита за свещената рана – източникът 
на цялото човешко страдание и една трансгенетична аномалия, която буквално е увита 
около спиралата на цялата човешка ДНК.

25-тата сянка е най-големият двигател на човешкото търсене. Където и да отидете, 
вие носите това стягане със себе си. Ако се настроите към тялото си, можете да го усетите 
дълбоко вътре в себе си и формата на живота ви се определя от вашия отклик или реакция 
към дискомфорта, който то носи. Ако се отдръпнете от болката, ще живеете живот на 
отрицание и разсейване – полуживот, изгубени в бледите сенки на посредствеността. 
Колкото по-силно стягате болката вътре в себе си, толкова повече тя ви поглъща. Ако, 
обаче, имате куража да почетете и да се вслушвате в раната в себе си, всичко за вас ще 
се промени. Вие ще откриете, че ако нещо е увито около вас и ви стяга, то трябва да си 
има цел и тази цел е да се отпусне. Затова когато се изправите срещу своята болка чрез 
дарбата на приемането, раната започва да се успокоява и една друга по-висша съдба се 
разкрива пред вас.

г  н2
Митът за свещената рана

Сидхи
Универсална 

любов
Дарба 

Приемане
Сянка

Стягане

Физиология – Сърце

Аминокиселина – Аргинин 

Програмен партньор – 46-tи ген ключ

Група кодони – Пръстенът на човечността

кл  ч5 -ти

(10, 17, 21, 25, 38, 51)
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Стягането може да бъде открито и в нашите общности, чрез нуждата ни от 

закони, територия, огради от бодлива тел, паспорти и пари. Може би най-силно 
изпъква огромното стягане, което подсъзнателно си причиняваме като измерваме 
времето. Пълната ни зависимост от времето създава едно огромно енергийно 
поле от напрежение и натиск на глобално ниво. Другият голям представител на 
25-тата сянка е човешкият ум. Почти всички мисловни системи създават още 
повече стягане във вас, с изключение на онези, които водят до по-дълбоко 
приемане на истинската ви природа.

Така, както 25-тата дарба отваря пътища на всички нива във вселената, 
25-тата сянка ги затваря. Програмният партньор на 25-тата сянка е 46-тата 
сянка на сериозността, която ви учи, че колкото по-здраво се придържате към 
нещо, без значение дали мнение, човек или обект, толкова по-задушаващо става 
то за вас. 25-тата сянка изкривява универсалната любов на сидхито в жажда 
за материалното. Това се изразява като вманиaчаване по материалното – най-
очевидната посока, в която потиснатият страх може да поеме. Желанието да 
намалим страха се превръща в нужда да сведем вселената до обекти и да се 
придържаме към тях колкото се може по-здраво. Всеки, който се придържа към 
обектите около себе си, е дълбоко под влиянието на 25-тата сянка. Това може 
да бъде приложено и във взаимоотношенията. Във връзките, тази човешка 
склонност да се опитваме да се придържаме към другите като към физически 
котви, изкривява и ограничава естествения поток от любов между хората. Любовта 
расте чрез свобода и умира като се потиска.

Много е важно да разберете 25-тата сянка, защото тя символизира началото 
на вашето пътешествие в тялото. Да бъдете живи в едно физическо тяло може 
да бъде преживяно като най-голямото стягане, особено ако реалността ви 
се базира на страх. Страхът е вторичен продукт от всички 
нисковибрационни енергийни полета. Стягането е физическото 
проявление на страха на индивидуално и глобално ниво. Нещо 
повече, страхът създава един много ефективен затворен 
кръг, който подсигурява собственото му оцеляване. Като се 
замислите, това наистина е много хитро – страхът се страхува 
от себе си, което му гарантира, че той никога няма да се приеме, 
което му гарантира, че той винаги ще оцелява. Освен това, има 
различни видове страх. Съществува страх, който е вграден във всички същества 
– генетичният страх, който подсигурява нашето оцеляване като индивидуални 
личности и групи или племена. Също така има и по-очевидни проявления на 
страх – страхът от война, хаос или катаклизъм, които съществуват на колективно 
ниво в човешкото подсъзнание. Най-дълбокият страх от всички е страхът, че ще 
спрем да съществуваме – страхът от смъртта на индивидуално ниво или страхът 
от изчезване на вида на колективно ниво. Такива страхове оформят основното 
фоново поле на осъзнаването на нашата планета. След това стигаме до чистия 
страх, който дори няма цел. Чистият страх не е нищо повече от колективна 
мисловна форма, която се е спуснала като сива мъгла над нашия свят.

Това е 25-тата сянка – една рана отвъд разбирането, една безкрайна пропаст, 
която води надолу, един огромен стягащ натиск, който задушава живота във вас и 
въпреки това, в крайна сметка, тя не е нищо повече от пълна илюзия. Тази сянка 
има една божествена цел – тя крие велик замисъл в себе си и през цялото време 
ви тласка към вашата неизбежна съдба в 25-тото сидхи. За да разберете какво е 

Да бъдете живи в едно 
физическо тяло може 
да бъде преживяно като 
най-голямото стягане, 
особено ако реалността 
ви се базира на страх.
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25-тата сянка наистина, вие трябва да видите колко радикално е 25-тото сидхи на 
другия край на спектъра. То проповядва живот без граници и задушаване. Затова 
процесът на навлизане в свещената рана, е процес на разплитане и развиване 
на кармичните възли и нишки, които вървят с живота и връзките ни. Когато се 
научим да се изправяме срещу раните си, нашето пътешествие постепенно става 
все по-ясно и по-леко. Това е обобщението на пътешествието през 25-тия ген 

ключ – пътят от страха към любовта. 

Потиснат характер – Невеж

25-тата сянка ни учи на нещо много мъдро за характера на невежеството. 
В действителност, то е форма на потискане. На практика, всички потиснати 
характери използват енергията си, за да поддържат някакво състояние на 
невежество. Невежеството в този контекст се отнася до неумението да погледнете 
в собствената си болка. Колкото по-дълбоко държите в плен раната в себе си, 
толкова повече вашите по-висши качества се затварят за вас. Невежеството не е 
блаженство. Невежеството е нещастие, но то не го осъзнава, докато не се случи 
нещо много важно. Заради широкото разпространение на вибрацията на сянката, 
невежеството все още е едно от най-страшните заболявания в нашия свят. Нужно 
е огромно колективно усилие, за да се потисне жизнената сила, която чака да 
избухне от телата ни. В момента, в който нещо задейства освобождаването на 
вашата болка, сянката на стягането отслабва и около сърцето ви се усеща прилив 
на освобождение и облекчение. Дали пак ще потиснете болката след това събитие, 

е съвсем друг въпрос.

Реактивен характер – Студен

Точно, както потиснатият характер не може да признае дълбочината на свещената 
рана в себе си, реактивният характер не иска да го направи. Този тип хора 
изразяват своята болка като я проектират навън. Затова те са изгубили връзка 
със сърцата си по един по-различен начин. Потиснатият характер не знае какво 
чувства, докато реактивният характер мрази начина, по който се чувства. Човек 
изразява тази омраза като става коравосърдечен. Както многократно видяхме 
в 64-те сенки, всички реактивни характери изразяват страха си чрез гняв, 
затова тези хора изливат болката си върху света, особено върху най-близките 
си хора. В резултат, никой не може да се приближи твърде близо до тях. Техният 
избухлив характер бързо отблъсква всяка форма на искрена топлина, тъй като 
тя им напомня за собствената им болка. Както се случва при всички реактивни 

характери, това често води до оскърбителни или краткотрайни връзки.

25-тата Дарба – Приемане

Приемането на любовта

Тук, в 25-тата дарба, стигаме до най-великата и най-силната от всички човешки 
дарби, дарбата на приемането. 25-тата дарба има огромно значение за всички 
хора, тъй като тя символизира портала към истинската природа на вселената, която 
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е любов. Любовта достига своя разцвет, след процъфтяването на приемането. 
Приемането се основава на мекия подход към живота, както свидетелства 
програмният партньор на 25-тата дарба, 46-тата дарба на насладата. Пътят на 
любовта е пътят на приемането, което не е метод, а по-скоро виждане. За да 
приемете нещо за себе си, особено нещо дискомфортно, то първо трябва да бъде 
разпознато. Този вид приемане се случва, когато съберете куража да погледнете 
в своите собствени сенки.

В 25-тата сянка видяхме как страхът си създава свой собствен затворен кръг, 
който поддържа задушаването на жизнената сила вътре във вас. Единственият 
начин да се измъкнете от този кръг е да имате куража просто да почувствате 
страха. В момента, в който сведете страха до същината му – а именно, че той 
е физическо усещане, което е вплетено дълбоко в химията на физическото ви 
тяло – вие откривате голямата тайна на приемането. Вие вече не трябва да се 
страхувате от страха. Страхът е самата вибрация на свещената рана, което на 
едно по-дълбоко ниво, го прави свещена земя. Като си позволявате да преживеете 
истинското задушаване от тази първична рана, вие започвате да усещате едно 
фино омекотяване около гърдите и бавно, почти незабележимо, вашето дишане 
започва да се задълбочава. Този омекотяващ процес, в който приемате всичко, 
което чувствате във всеки един момент, набира своя собствена инерция в живота 
ви и след определен период от време, наистина ще се почувствате различно. Вие 
излизате от нисковибрационните полета на жертвеното съзнание и започвате да 
преживявате повече от самия живот.

Когато стягането на 25-тата сянка отслаби хватката си, вие също така 
започвате да имате достъп до много повече енергия и оптимизъм. Оптимизмът 
не е обратното нещо на песимизма, а неговата истинска, същинска природа, 
когато се освободи от стягането. Състоянието на приемане прилича на духовна 
пролет – всичко отново изглежда възможно, защото всичко в живота ви започва 
да тече по-свободно и по-лесно. Това ще се прояви и извън вас, тъй като 25-тата 
дарба активира вселенската синхроничност. И все пак, страданието съществува, 
дори и на нивото на вибрацията на дарбата и то продължава да се връща, за 
да изпитва вашето ниво на приемане. Съществуват много вибрационни пластове 
между нивата на сянката, дарбата и сидхи. С времето, вашето приемане ще се 
задълбочи дори още повече, докато най-накрая не пуснете 
изцяло своята нужда да избягате от раната. На този извисен 
етап, приемането ви става цялостно и вие спонтанно правите 
скока на нивото на сидхи. Важно е да разберете, че всичко 
това е процес, но за него няма някаква реална техника, 
въпреки че е възможно да започне с техника. Всеки опит да 
се опитате да приемете природата си, само разкрива още 
едно ниво на едва доловимо неприемане. Ето защо това, което в действителност 
приемате, е вашата собствена абсолютна безпомощност.

Ако имате дарбата на приемането в хологенетичния си профил или усещате 
силна връзка с нея, вероятно сте човек, който има чувството, че пасва навсякъде. 
Вероятно няма да съдите другите по същия начин, както го правят повечето хора. 
Приемането не е нещо, което можете да научите лесно. Често, то е нещо, с което 
се раждате и колкото по-приемащи сте, толкова по-склонен ще бъде животът да 
ви изпитва. Много е възможно да преминавате през предизвикателства, които 
ще изпитват и ще задълбочават вашата невинност и доверие. С 25-тата дарба е 

Вие трябва да разхлабите 
тези пластове в себе си, за 
да можете да почувствате 
как потокът от любов 
отново се движи във вас.
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трудно да се сърдите или да се тревожите прекалено много за живота. Вие ще 
преминавате през живота с полъха на един друг свят в себе си, като в същото 
време ще бъдете дълбоко заземени и отворени към другите. В обобщение, вие 
носите семето на любовта. 

25-тият ген ключ е главният ключ в генетичната група кодони, позната 
като Пръстена на човечността. 25-тият ген ключ е ядрото на вашата човечност. 
Той е дразненето в мидата, което в крайна сметка води до образуването на 
перлата, а перлата е приемането. Приемането е граалът, който търсите. Когато 
най-накрая успеете да приемете всичко в живота си, точно такова, каквото 
е в момента, вие ще сте прегърнали човешката рана. Приемането идва на 
пластове – пласт след пласт – точно, както е и при плътно преплетената, 
генетична, двойна спирала. Вие трябва да разхлабите тези пластове в себе 
си, за да можете да почувствате как потокът от любов отново се движи 
във вас. Колкото повече успявате да приемате себе си и другите, толкова 

повече любов ще разцъфва в живота ви. Толкова е красиво и толкова просто. 
 

25-тото Сидхи – Универсална любов

Розата и бокалът

25-тото сидхи е едно специално сидхи, независимо дали го имате в хологенетичния 
си профил или не. Всеки ген ключ съществува във всеки един от нас, а 25-тият 
ген ключ е първичният архетип на любовта. Зад мистерията на 25-тата дарба стои 
тайната на страданието и както видяхме от 25-тата сянка, това е една съществена 
тема за еволюцията на човешкото съзнание. Връзката с човешкото страдание 
създава тясна връзка между 25-тия ген ключ и 22-рия ген ключ, чрез чиято 
благословия можете да откриете дълбоко приемане и любов. Свещената рана 
разкрива истинската си цел само чрез 25-тото сидхи на универсалната любов.

В 64-те сидхи има много други вариации на любов и всъщност, всяко сидхи 
е фрактален аспект на универсалната любов. Примери за това са екстатичната 
чувствена любов на 46-тото сидхи, отдадената сърдечна любов на 29-тото сидхи, 
опиянението на 56-тото сидхи и състраданието на 36-тото сидхи. 25-тото сидхи 
е самата любов, която е източникът на всички тях и в този смисъл, тя може да 
бъде наречена универсална любов. Всички култури, разказват за тази любов във 
великите митове и в много от тях, тя е изобразена чрез свещения символ на кръвта. 
Символът на кръвта има много значения и нива. Той изобразява проводника на 
самата свещена рана, кръвта, която преминава от човек в човек през вековете и 
която съдържа кодовете за нашето пълно излекуване. На едно по-универсално 
ниво, тя символизира съзнанието, онова, което преминава между и отвъд всички 
форми, като ги преплита една с друга в един велик, космичен модел.

Може би най-познатият от всички митове, свързани с кръвта, е митът за 
Христос, за чиято кръв се казва, че е била пролята в името на цялото човечество. 
В този мит е скрита една дълбока тайна. Свещената рана, която се крие във всеки 
един човек, може да се разгледа на три основни нива на съзнание – на вибрацията 
на сянката, раната поддържа човешкото страдание, на вибрацията на дарбата, 
раната провокира човечеството да еволюира, а на вибрацията на сидхи, раната 
разкрива истинската природа на човечеството като проявление на универсалната 
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любов. Можете да разберете истинското значение на кръвта на Христос само 

на нивото на съзнание в сидхи. Когато вибрацията ви се издигне до нивото на 
сидхи, всичко придобива едно космическо измерение и вие нямате друг избор, 
освен да поемете страданието на всички същества в себе си.

От гледна точка на нашата генетика, кръвта на Христос представлява 
абсолютното приемане на страданието на всички мъже и жени от началото на 
времето и цялото това страдание е закодирано в човешкия геном. Поради тази 
причина се твърди, че едно същество, което е на най-високата вибрация, поема 
греховете и страданието на човечеството, без значение дали този човек е наречен 
Христос или бодхисатва. Това е единственият начин да навлезете в най-висшето 
съзнание на универсална любов. На нивото на вибрация на дарбата, вие започвате 
да поемате отговорност за своето собствено страдание. Когато преживяването 
на страданието ви се задълбочи, то се усеща като безкрайно и вие започвате 
да трансформирате наследствените рани на хората, които са живели преди вас. 
Колкото по-дълбоко приемате, толкова повече трябва да отваряте сърцето си за 
човешката болка и колкото повече болка трансформирате, толкова повече любов 
ще усещате. На едно определено ниво, процесът губи своя личен нюанс и достига  
универсално измерение. На нивото на 25-тото сидхи се прави един цялостен скок, 
при който всичко се превръща в приемане и розата на универсалната любов 
разцъфва. Това е истинската красота и цел на всяко едно страдание.

Съществува още една мистерия, около символа на кръвта, свързана със 
съда, който носи кръвта. На този съд са се давали различни имена в много 
култури. Понякога, той е изобразяван като котел или стъкленица, която съдържа 
еликсир, а в други случаи е просто чаша или бокал. В легендите за Граала се 
твърди, че който пие от чашата на Христос, ще живее вечно, а ако кралят пие от 
нея, земите му ще се възстановят. 25-тото сидхи е последният граал за всички 
търсачи. Това, което търсим, е нашата истинска природа и тя е вътре в нас, 
скрита в нашите сенки и рани. Всеки човек в живота ви е част от собствената ви 
рана и излекуването на тази рана. Приемайки с великодушие, вие ще започнете 
да усещате степента на болката, която присъства във вас и е изцяло свързана с 
вас. Вие никога не трябва да се страхувате от тази болка, защото тя е директният 
и единствен маршрут, който води до сърцето на вашето сърце. Всички ние можем 
да се окуражим от тази най-велика истина.

Другата истина, която се появява от този 25-ти ген ключ, е отговорът на 
една стара мистична гатанка за търсенето. Твърди се, че най-
голямото препятствие за осъзнаването е неговото търсене. 
Всички духовни пътища започват с желанието да се сложи 
край на личното страдание. Точно това, че не приемате 
страданието си, ви кара да търсите и докато търсите, вие 
в крайна сметка осъзнавате, че търсенето ви се базира 
на желанието да избягате от раната си. Това откритие води 
до квантовия скок на нивото на съзнание в сидхи. Затова 
се твърди, че граалът може да бъде намерен само, когато всяка надежда за 
намирането му бъде изгубена.

Хората, които са постигнали осъзнаване чрез това 25-то сидхи се превръщат 
в легенди. Животът им следва един познат митичен модел. Това са хора, чиито 
живот отразява справянето с тяхната рана, без значение дали това е раната на 
двойствеността, която е трансцендентирана от Буда или раната на Христос, който 

Телата на тези хора са 
преминали през радикална 
трансформация, за да 
могат да се превърнат 
в приемник или бокал за 
чистото съзнание.
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виси на кръста. Тези хора поемат по пътища, по които никой друг не е вървял 
и правейки го, поемат страданието на света в себе си. Аурата на един такъв 
човек блести като лъч през вековете и може да бъде усетена в кръвните линии 
на всички бъдещи поколения. Всеки път, когато някой навлезе в 25-тото сидхи, 
едно огромно генетично стягане се премахва от човечеството. Любовта, която се 
излъчва от тези хора, притежава едно качество от друг свят – това не е любовта 
на хората такава, каквато я познаваме, а универсална любов. Телата на тези хора 
са преминали през радикална трансформация, за да могат да се превърнат в 
приемник или бокал за чистото съзнание – неопетнената кръв на вселената.



Ако искате да поръчате книгата “Ген ключове” на Ричард Ръд, 

можете да го направите на www.genekeys-bulgaria.com или 

genekeysbulgaria@gmail.com

Помнете, че във всяка Сянка се крие Дарба!

http://www.genekeys-bulgaria.com

