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Целта на науката е да отключи многото 

мистерии на живота и да се опита да 

разбере начина, по който работят нещата. И 

все пак има теми, които може би винаги ще 

си останат неразбираеми за науката. Вие 

сте една такава мистерия. Въпреки че един 

ден може и да разберем как функционира 

човекът, нашата истинска дълбочина стои 

отвъд сферата на обективното разбиране. 

За да разберем какво сме наистина, ние ще 

трябва да отидем отвъд самия ум. Това е 

целта на „Изкуството на съзерцанието“.
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З А  А В Т О Р А

Ричард Ръд е международен преподавател, писател 
и поет, печелил много награди. Неговото мистично 
пътешествие започва рано в живота му, в двадесетте му 
години, когато преживява животопроменящо състояние на 
духовно просветление, продължило три дни и нощи. Това 
преживяване поставя началото на едно продължително 
духовно търсене по целия свят. Всичките му проучвания 
биват синтезирани през 2002-ра година, когато започва да 
пише и да получава Ген ключовете – един необятен синтез, 
който изследва чудотворните способности, присъщи 
на човешката ДНК. Отнема му седем години да напише 
книгата, както и да разбере и въплъти нейните учения. 
Днес, Ричард продължава да разгръща и да въплъщава 
мъдростта, която е получил, споделяйки я с непрестанно 
нарастващата публика по целия свят.



П Р Е Д Г О В О Р

ЕДИН НЕЖЕН ПЪТ

От момента, в който се родим, животът ни започва да 
очертава една мистериозна дъга върху синьото небе на 
съществуването. Ето защо всеки от нас идва в света с 
едно дълбоко предчувствие, че сме тук да направим нещо 
специално в живота си.
Целта на тази книга е да ви помогне да откриете, да 
последвате и да сбъднете истинското предначертание на 
живота си и така да завършите кръга, който сте започнали 
да рисувате, когато сте били родени.
През какъвто и етап от живота си да преминавате в 
момента, без значение дали сте се отпуснали в спокойния 
водовъртеж на реката или се чувствате потопени и дори 
претоварени от препускащите житейски бързеи, тази малка 
книга ви дава едно спасително въже. Докато попивате 
простичкото, но вечно учение, което се крие в нея, животът 
ви постепенно ще започне да еволюира. В началото, може 
и да ви заболи малко, когато видите с кристална яснота, че 
вие сте тези, които са препречвали своя собствен път. Но 
щом последвате нишките на разбирането, които проблясват 
във вас и започнете да ги прилагате, много от трудностите 
ще отпаднат и ще заживеете по нов начин, обитавайки 
един нов свят.
Някои от нас прочитат много книги в живота си. Други 
прочитат само няколко. Би могло да се каже, че в света 
има само три типа книги. Има книги, които ни забавляват 
или вдъхновяват. Има такива, които ни информират и 



образоват. А има и книги, които докосват душите ни. Някои 
от тези докосващи книги могат да попаднат в една или две 
от другите категории. И все пак, подобни книги са рядкост 
и не се появяват често в живота ни.
Истинската сила на една книга е в нейната способност да 
достигне сърцата ни и да ни промени завинаги. Такова 
е и намерението, вложено в книгата „Изкуството на 
съзерцанието“. Това е началото на пътешествие, което може 
да продължи много години. Пътешествието води навътре, 
макар че то ще рефлектира и върху външния ви живот по 
най-различни мистериозни и плодотворни начини. Това 
се случва, защото материалният ни живот произлиза от 
корените на нашия вътрешен живот – от това как мислим, 
как се чувстваме и в какво вярваме.
Преди да започнете това безкрайно пътешествие във 
вътрешния пейзаж на живота си, ще ви е необходимо едно 
единствено качество. Това качество е нежността. Както ще 
откриете, изкуството на съзерцанието е един нежен път 
и когато посеете семената на тази нежност в различните 
кътчета на живота си, скоро, добрият късмет ще започне да 
разцъфва и да се проявява около вас.
Пожелавам ви всичко най-добро по време на вашето 
пътешествие.

Ричард Ръд
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В Ъ В Е Д Е Н И Е

СЪЗЕРЦАНИЕТО КАТО ИЗКУСТВО

Какво е съзерцание? Надявам се, че когато стигнете до 
края на тази книга, ще имате ясен отговор на този въпрос. 
И все пак, отговорът няма да дойде само чрез знание или 
четене. Вероятно бихте предположили, че съзерцанието е 
нещо като задълбочено мислене, което клони повече към 
начина, по който се разбира тази дума на Запад. И все пак, 
истинската природа на съзерцанието е мистерия. Самата 
цел на съзерцателния път е да обърне енергията ви навътре 
и да направи от живота ви един завихрящ се експеримент, 
за да може първо да откриете своята по-висша цел и след 
това да я обгърнете.

Съвременният научен ум невинаги се чувства комфортно с 
понятието мистерия. Целта на науката е да разкрие многото 
мистерии на живота и да се опита да разбере как работи 
дадено нещо. Въпреки това има теми, които завинаги могат 
да останат недостъпни за науката. Самото съзнание е една 
такава мистерия. Въпреки че един ден може и да разберем 
как работи то, неговата истинска дълбочина се крие отвъд 
сферата на обективното разбиране. За да разберем какво 
сме наистина, ще бъде нужно да преминем отвъд самия 
ум. Това е целта на изкуството на съзерцанието.

Съзерцанието е изкуство и като такова, то е нещо, 
което може да бъде научено. Въпреки това, понякога, 
един остър и силен интелект може да бъде пречка за 
научаването на това простичко изкуство. Парадоксалното 



Изкуството на съзерцанието

е, че съзерцанието за много от нас започва като форма на 
отучване, щом спрем да разчитаме на своя интелект и 
отворим нови пътища за осъзнаване вътре в себе си.

В тази книга ще бъдат показани три прости техники, които 
ще подтикнат духа на съзерцанието да се развие в живота 
ви. И все пак, нужно е да споменем, че тези техники са 
само насоки, които да ни помогнат да започнем. Щом 
открием своя истински вътрешен житейски ритъм, ние 
по естествен начин се превръщаме в съзерцателен човек. 
Започваме да дишаме по-дълбоко, даваме си повече време 
за нещата и се потапяме във вселенската мъдрост, която 
може да ни помогне да разбираме смисъла на всичко, 
което се изправя на пътя ни.

Една от дилемите при писането на книга за съзерцанието 
е, че няма как да получите директен достъп до някоя 
мистерия чрез техники, а би могло да се каже, че 
съвременният свят е доста вманиачен по техниките. И все 
пак, добрите новини са, че съзерцанието може да започне 
в живота ни като една простичка практика, която с времето 
има потенциала да се превърне в навик. На най-дълбокото 
ниво, съзерцанието се превръща в част от нас, а когато 
това се случи, техниките напълно естествено ще отпадат и 
тогава целият ни живот ще се трансформира.

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ СЪЗЕРЦАНИЕ, МЕДИТАЦИЯ 
И СЪЗНАТЕЛНОСТ 

Много от нас са чували за практикуването на съзнателност 
и всички сме чували за медитация. Вероятно сте 
практикували една от двете или и двете техники. Ако вече 
прилагате някаква практика като медитация, например, 
тя по никакъв начин няма да попречи на изкуството 
на съзерцанието. В действителност, бихте могли да 
разглеждате съзерцанието като един много всеобхватен 
термин, който съдържа в себе си и други практики, 
подобни на тези за съзнателност. Така, когато се научите 
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Въведение

да съзерцавате, вие едновременно с това ще задълбочите и 
всички други практики, които прилагате. Ако се занимавате 
с йога, например, съзерцанието ще направи фокуса ви по-
обърнат навътре и ще ви помогне да я интегрирате дори 
още повече в своето ежедневие. В случай, че не правите 
никакви други практики, чиито фокус е обърнат навътре 
или нямате много опит с подобни неща, тогава също 
няма никакъв проблем. Съзерцанието е много щедро и то 
може да вземе или да пусне всичко, което е необходимо, 
за да постигне своята основна цел – да достигнете едно 
състояние на пълно равновесие.

Основната разлика между съзерцанието, от една страна 
и съзнателността или медитацията – от друга, е че 
съзерцанието използва ума по един активен начин. Ние 
използваме съзнателността, за да наблюдаваме вътрешно 
своя ум, емоции и тяло, но със съзерцанието правим и нещо 
активно. Съзерцанието ангажира силата на ума, емоциите 
и тялото. То слива и използва тяхната енергия, за да доведе 
до повишено състояние на себеосъзнаване, свобода и 
цялостно благополучие. Следователно, истинската сила 
на съзерцанието се крие в това, че то по естествен път се 
превръща в решително действие и това действие води до 
фундаментални промени в живота ни.

Другото голямо предимство на съзерцанието е, че то е 
синтезиращо изкуство. То обединява техниките на левия 
мозък със скоковете в осъзнаването на десния мозък. 
То, например, използва практиката на съзнателността на 
заден план, като същевременно с това използва силата на 
въображението на преден план. Ето защо към съзерцанието 
има много подходи, които да паснат на различните 
типове личности. Без значение дали предпочитате 
интелектуалния, емоционалния или кинестетичния 
подход*, това е едно изкуство, което лесно може да бъде 
адаптирано към нуждите ви.

* Бел. пр. – Кинестетиката изучава движението на тялото и възприятията, както 
съзнателни, така и несъзнателни, на движенията на тялото на даден човек



Изкуството на съзерцанието

ДА БЪДЕШ ЦЕЛТА НА ЖИВОТА

Всички бихме искали да знаем каква е истинската ни цел в 
живота. Въпреки всичките модерни удобства, които са ни 
предоставени в нашата технологична ера, нещото, което често 
ни убягва, е едно дълбоко чувство за цел и удовлетворение. 
Ние сме склонни да вярваме, че удовлетворението може да 
дойде от нещо, което създаваме или правим във външния 
си живот. Ако бяхме срещнали перфектния партньор, 
открили съвършения дом и ако имахме перфектната работа, 
сме склонни да вярваме, че може би щяхме да знаем 
какво означава да си удовлетворен. Това, впоследствие, се 
превръща в нашата мисия в живота – да се опитваме да 
създадем тези съвършени условия.

Изкуството на съзерцанието ни учи на нещо по-различно. То 
ни учи, че външното се основава и зависи от вътрешното. 
Възможно е да имаме съвършен живот навън, но да си 
оставаме нещастни отвътре. А може и да имаме много 
малко отвън, но да бъдем радостни отвътре. Крайната цел 
на съзерцанието е да балансира нашия вътрешен и външен 
живот. След това можем да бъдем вътрешно удовлетворени 
и външно задоволени.

Съзерцанието постига тази цел като ни учи как да 
култивираме усещане за присъствие. Ние ще разберем, 
че истинската цел на живота не е нещо, което сме тук да 
правим, а нещо, което сме тук да бъдем. Тя е едно качество, 
една вътрешна добродетел, с която насищаме всичко, 
което правим в живота. Да открием своята цел, означава да 
открием благородството на духа, което се просмуква в целия 
ни живот. Когато го открием, това, което правим, няма да 
бъде от толкова голямо значение, защото правенето може да 
се променя. Нашето същество, обаче, е единственото нещо, 
което никога няма да се промени. То е това, което ни прави 
непоклатими, стабилни и сияйни – така ние се превръщаме 
в целта на живота си.
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СЪВРЕМЕННО СЪЗЕРЦАНИЕ

Думата „съзерцание“ на английски (contemplation), произлиза 
от комбинацията между латинския корен „templum“, който 
означава „храм“ и представката „con-“, която означава „със“. 
Съответно, бихме могли да кажем, че вътрешното значение 
на думата е човек да отиде в своя собствен храм, в своето 
собствено свещено вътрешно пространство. Прибавянето 
на представката „съ-“, обаче, добавя едно интригуващо 
измерение към нашето разбиране. Когато отидем в нашето 
вътрешно същество, присъства идеята, че сме с някого 
или нещо. Това е същността на съзерцанието – че когато 
погледнем навътре, започваме да откриваме връзки. Сливаме 
се с мистерията. Може и да звучи мистично, и е така, но това 
е и нещо, което всички ние вече знаем.

Повечето от нас вече са преживявали съзерцанието. В 
действителност, ние вече знаем как да го правим. Понякога, 
когато сме изправени пред проблем или предизвикателство 
в живота си, откриваме, че отговорът на нашия проблем 
спонтанно извира от нас, отвътре. Той може да ни се яви 
в сън или докато си лежим в леглото нощем. Отговорите 
и прозренията идват при нас по много различни начини, 
но всички ние познаваме тези преживявания и можем да 
си ги спомним. Една от целите на тази книга е да повиши 
честотата на тези спонтанни приливи на яснота в живота ни. 
Нужно е да помним само, че всички истински отговори на 
нашите въпроси и проблеми извират от нас, отвътре. Точно 
това осъзнаване трябва да попие в живота ни.

Възможно е да се тревожите, че в днешния забързан свят 
просто няма да можете да намерите време да съзерцавате. 
В действителност, е точно обратното. Както ще разберете, 
съзерцанието се случва в пролуките на живота ни. То се 
случва на заден план през цялото време, докато сме заети и 
после, когато спрем, когато си почиваме или правим пауза, 
изведнъж нещо се надига в нас и осъзнаваме един специален 
момент на чисто съществуване. Тези вълшебни моменти 
може и да са продължили само няколко секунди, но когато 



Изкуството на съзерцанието

погледнете назад към забързания си ден, тези няколко момента 
на спокойствие и яснота със сигурност ще ви изглеждат като 
оазис насред шума и лудостта на ежедневието. Изкуството на 
съзерцанието ще придаде широта на живота ви, като осветява 
тези специални моменти, докато не се окаже, че жадувате 
за още. Когато се научите да го практикувате, ще откриете 
също, че всичко в живота ви става по-ефективно. Вашето 
тяло ще стане по-леко, емоциите ви ще се балансират, а умът 
ви ще стане по-бистър и ясен.

ТРИТЕ ТЕХНИКИ – ПАУЗА, ЦЕНТРИРАНЕ, СЛИВАНЕ

Практичността на тази книга е в три прости техники, които 
можете да научите, усъвършенствате и овладеете с времето. 
Всяка от тези техники е свързана с потенциална трансформация, 
през която съзерцанието може да ви преведе. Първата техника се 
нарича „пауза“ и тя е свързана с ума. Втората техника се нарича 
„центриране“ и тя е свързана с емоциите. Третата техника се 
нарича „сливане“ и тя се отнася до физическото тяло. Тези 
техники са лесни за научаване и в идеалния случай, би било 
добре да бъдат научени в същия ред. С други думи, по-добре е 
паузата да бъде разбрана правилно, преди да преминете към 
центрирането, тъй като центрирането се разгръща естествено, 
когато практикувате паузата. По същия начин, сливането е 
по-напреднал етап и ще протече много по-лесно, щом веднъж 
разберете първите две техники изцяло.

ТРИТЕ ПОТВЪРЖДЕНИЯ – ПРОЗРЕНИЕ, ПРОБИВ, 
БОГОЯВЛЕНИЕ

Когато овладеете трите техники, споменати по-горе, има 
три показателя, които ще ви гарантират, че съзерцателната 
ви практика работи. Това са трите потвърждения. Първото 
потвърждение е свързано с паузата и се нарича прозрение, второто 
потвърждение се нарича пробив и е свързано с центрирането, а 
третото потвърждение, богоявлението, се отнася до техниката 
на сливането.



7

Въведение

Разбира се, както при всяка нова техника, ще бъде нужно 
усърдие и търпение, преди да видите някакви резултати. И все 
пак, опитът е показал, че щом веднъж усвоите първата техника 
на паузата, другите потвърждения ще започнат да се проявяват 
лесно и естествено, когато им дойде времето.

Всяка от тези три техники, както и техните потвърждения, дарове 
и приложения, са описани в трите основни раздела на тази книга. 
Епилогът се състои от специфични техники и съзерцания, които 
могат да подсилят вашата практика още повече и да ви помогнат 
да внесете силата на съзерцанието в своето ежедневие.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАЗИ КНИГА

Независимо от размера си, тази книга притежава скрити 
дълбочини. Всяко изречение съдържа частица пречистена 
мъдрост. Когато съберете тези частици заедно, вие ще 
започнете да живеете в красивия свят на съзерцанието. 
На повърхността, животът ви ще продължи да бъде такъв, 
какъвто винаги е бил, но дълбоко вътре във вас, ще започне 
да покълва нещо изключително. В началото, може би ще 
имате нужда да прочетете само думите и вероятно, само 
част от тях ще резонират дълбоко в сърцето ви. Това е добро 
начало. Всеки път, когато прочетете изречение, което отваря 
някаква врата вътре във вас, направете пауза за момент и 
му позволете да проникне. Съзерцанието, подобно на един 
рядък и хубав чай, има нужда от време, за да се разтвори.

Би било добре да гледате на връзката си с тази малка книга 
като на пътешествие. Може би сте я открили в период от 
живота си, в който наистина имате нужда от доверен водач. 
Ако е така, тази книга може да ви придружава в периода, в 
който правите прехода от една фаза в живота си към друга. 
Тя може да ви даде подкрепа и утеха. Книгата е създадена, 
за да ви припомни как да съзерцавате. Затова дори и да я 
прочетете от корица до корица за един ден, всичко е наред. И 
все пак, няма да бъде лесно да асимилирате нейните дълбоки 
послания за кратко време. Съзерцанието не е бързо изкуство. 
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То е едно прекрасно, дълбоко, блестящо и бавно разгаряне.

Ето защо сте поканени да подходите към тази книга така, 
както бихте подходили към един нов приятел. Няма как да 
опознаете някой нов човек изведнъж. Нужно е да се срещате 
много пъти. Необходимо е да говорите, да слушате, да 
изследвате, да пътувате заедно, може би да спорите и да не 
се съгласявате един с друг от време на време, докато един 
ден, просто не откриете, че сте намерили доверен приятел 
до живот. Същото се случва и с изкуството на съзерцанието.



Можеш да се запознаеш с всичко, което правим и да 
избереш как да се включиш в това пътешествие заедно с 

нас на сайта ни

 www.genekeys-bulgaria.com

ОЧАКВАМЕ ТЕ!



ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ И БЪЛГАРИЯ

КАКВО СА ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ?

Ген ключовете са съвременна мъдрост, създадена на базата на И 
Дзин, която ни позволява да разберем по-добре своите специфични 
модели на поведение в различните сфери от живота си. Те ни учат, 
че източникът на нашите проблеми, както и техните решения, се 
намират вътре в нас и самите ние сме инструментът за собственото 
си израстване.

Независимо от външните обстоятелства, всеки човек притежава 
нещо красиво, скрито в себе си. Целта на ген ключовете е да 
извади тази красота на преден план. Каквито и да са мечтите ти, 
ген ключовете те канят в един свят, в който всичко е възможно. 
Ключовете как да го постигнеш, са скрити вътре в ТЕБ.

GENE KEYS BULGARIA

Ние (Gene Keys Bulgaria) сме търсещи хора. Хора, които вървят по 
пътища, които им дават чувство за полезност и смисъл. Срещнаха 
ни нашите ценности, нашите копнежи, нашето минало… Пътищата 
ни се събраха в един. А това, което ни събра е едно знание, което 
със своята дълбочина и цялостност обогати нашите животи.ь

Пътят, по който вървим от началото на 2015г., е мъдростта на Ген 
ключовете. Път, който ни дава осъзнатост и сили да показваме най-
доброто от себе си. Ние вървим заедно и искаме да споделим това 
пътешествие с всеки, който усети, че то е за него. Всеки един от 
нас влага сърцето си в нашата обща мисия  да разпространим една 
нова система от знания – Ген ключовете – която помага на всеки да 
живее по-осъзнато и да разкрива дарбите си в ежедневието.

Каним те и ти да се присъединиш към нашето пътешествие!

Каним те да се гмурнеш дълбоко в себе си, за да можеш да се 
опознаеш!

Каним те да заблестиш с дарбите си и заедно да осветим света, 
в който живеем!





ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

КНИГАТА

ГЕН КЛЮЧОВЕ
ТАЗИ КНИГА Е ПОКАНА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЕДНО 

НОВО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЖИВОТА СИ.

Независимо от външните обстоятелства, всеки човек 
носи нещо красиво в себе си. Единствената цел на ген 
ключовете е да извади тази красота на преден план – 
да запали вечната искра на гения, който ви отличава от 
всички останали. 

Ген ключовете са набор от учения, създадени за 
съвременния начин на живот. С помощта на древното 
изкуство на нежното съзерцание, като четете и прилагате 
мъдростта на ген ключовете, можете да откриете 
истинската по-висша цел в живота си

За поръчки:
www.genekeys-bulgaria.com
info@genekeys-bulgaria.com

+359 877 95 41 95

http://genekeys-bulgaria.com
mailto:info@genekeys-bulgaria.com




ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

ЗЛАТНИЯТ ПЪТ НА
ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ

ГЕНИЯТ
ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ВАШАТА ВЕНЕРИНА 

ПОРЕДИЦА

Златният път на Ген ключовете е покана да тръгнем на едно 
дълбоко вътрешно пътешествие. Ако вече имаме картата 
с всичките 64 ключа – самата книга „Ген ключове“ и 
разполагаме със своя компас, който да ни насочва – 
нашият личен и уникален хологенетичен профил, ни 
остава само едно – да поемем на самото пътешествие! 
Да разберем какви са стъпките и да започнем да ги 
предприемаме, не само в мислите и мечтите си, а право в 
сърцето на нашето ежедневие.

И ето го и него, първият пътеводител, който ще ни преведе 
през Активиращата поредица – стъпка по стъпка, сфера 
след сфера и пътека след пътека – ГЕНИЯТ! А целта на 
това пътешествие е да ни отведе до едни от най-ценните 
съкровища – непоклатимата ни вътрешна стабилност, 
сияйното ни здраве, най-силните ни житейски дарби 
и разбира се, най-важното, каква е целта в основата на 
всичко – какъв е смисълът в туптящото сърце на живота 
ни?

Част от книгата може да прочетете на  
www.genekeys-bulgaria.com. 

За поръчки:
www.genekeys-bulgaria.com
info@genekeys-bulgaria.com

http://genekeys-bulgaria.com
mailto:info%40genekeys-bulgaria.com%0D?subject=




ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 

ЗЛАТНИЯТ ПЪТ НА
ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ

ЛЮБОВ
ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ВАШАТА ВЕНЕРИНА 

ПОРЕДИЦА

ЕДНА ЛИЧНА ПОКАНА ОТ РИЧАРД РЪД

Сега, когато съзерцанието ви е започнало да отключва едно 
разбиране за хологенетичния ви профил, вие сте поканени да 
се гмурнете много по-дълбоко, като започнете 2-рата част от 
тази програма – Венерината поредица. Венерината поредица 
е едно по-продължително и по-обширно съзерцание, чиято 
основна цел е да омекоти пространството около сърцето ви, 
отваряйки ви за нови и невероятни възможности както в 
личния, така и в професионалния ви живот.
Венерината поредица е един от най-предизвикателните и 
извисяващи аспекти от работата с ген ключовете. Изисква се 
смелост и търпение, за да вдъхнете отново живот в сърцето 
си, но наградите са наистина изключителни, както могат 
да свидетелстват хората, преминали по този път преди вас. 
Затова бих искал да ви окуража да се откроите от масата и 
да осъществите дръзкия скок в тази по-дълбока работа със 
сърцето. Давам ви думата си, че това е едно от най-мощните 
откровения, с които някога ще се срещнете и то ще окаже 
огромно влияние на всичките ви взаимоотношения.
Пожелавам ви любов и бъдете благословени по време на 
вашето пътешествие.

Ричард Ръд


