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ЗА АВТОРА
Учител, мистик и поет, Ричард Ръд завършва Единбургския
университет, където получава магистърска степен по литература
и метафизика. Роден изследовател, той учи от велики учители
от Изтока, пътешества из Хималаите, Тихия океан, Северна и
Южна Америка и Арктика. Работи във филмовата индустрия
в Австралия, обучава се за учител по Ци Гун и медитация в
Тайланд и плава с малка яхта през Атлантическия океан. По
време на своите пътешествия, Ричард изследва своята любов към
писането и през 2006-та година печели международната награда
за поезия „FISH” в Ирландия. Мистичното пътешествие на
Ричард започва рано в живота му, когато усеща странни енергии
да протичат през тялото му. Това полага началото на неговото
духовно търсене. Всичките му проучвания биват синтезирани
през 2002-ра година, когато започва да пише и да получава
трансмисията на ген ключовете. Необходими са му седем години
да напише книгата и да предаде нейните учения и приложения.
Днес, Ричард продължава да изучава и да преподава мъдрите
уроци, които се съдържат в ген ключовете.

ПРЕДГОВОР
Предстои ви да започнете едно красиво пътешествие към целта
на вашия живот. Всеки би искал да знае защо е дошъл тук. Този
въпрос е стар колкото времето. И все пак, както ще разберете,
целта на живота ви не е свързана толкова с това какво правите, а
по-скоро с това как го правите. Това, което сте тук да правите, е от
второстепенно значение. Нашата основна цел е да живеем добре,
да живеем със страст, да се учим от грешките си и непрекъснато
да се разширяваме отвъд параметрите, поставени от нашите
умове или от умовете на другите.
Живот, в който правим грешки и поемаме пълна отговорност
за тези грешки, без да прибягваме до обвинение, е в известен
смисъл дори повече за възхищение от един живот на безпогрешен
морал. Нашата човешка природа е да растем. Затова целта на
живота ви не е изсечена в камък. Тя е едно винаги променящо
се настройване към сърцевината на вашата човечност, към
умението ви да прощавате на себе си и на другите и към това да
пазите огньовете на своя ентусиазъм ярко горящи завинаги.
Надявам се вашето пътешествие в тази мъдрост да внесе тези
прозрения и дарби в живота ви. Написах тази книга, за да бъда по
някакъв начин заедно с вас, докато пътувате през ген ключовете
и мистериите на вашия хологенетичен профил. Книгата е
предназначена да съпътства 1-вата част от онлайн програмата
Златния път. Ето защо силно ви препоръчвам да я използвате в
съчетание с програмата, която се състои от допълнителни аудио,
видео и практически насоки под формата на последователни
стъпки. Истинската красота на Златния път е, че той може да
бъде ненатоварващ, тъй като вие можете да определите темпото
си, докато преминавате през това чудотворно съзерцателно
пътешествие навътре в ген ключовете.
И накрая, бих искал да ви пожелая късмет, докато изследвате този
материал. Същността на ген ключовете е трансформирането на
страданието от нашето минало в дарбите на бъдещето и поради
тази причина, това е нашето най-голямо предизвикателство
като вид. Благодаря ви, че имате куража да предприемете тази
пионерска стъпка и нека тя ви награди по множество невероятни
и неочаквани начини.
Ричард Ръд
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СЪВРЕМЕННА И ДЗИН
ОГНЕНОТО ОКО
Дълбоко във вашето същество има едно око. Това око се е
родило, когато сте се родили и вие и ще умре, заедно с вас. Това
е Огненото око. Когато гледате света през него, вие виждате
свят на приключения, вълнения и страст. Когато гледате през
Огненото око, всичко е изпълнено с живот и постоянно се
променя, всичко е изпълнено с потенциал – самият въздух около
вас пращи от електричеството на вашия копнеж. Чрез Огненото
око вие живеете в непредсказуемия и винаги променящ се
пейзаж на мечтите – в един момент се скитате безгрижно през
зелените долини на задоволството, а в следващия се клатушкате
безнадеждно в изгарящите пустини на желанието.
Огненото око във вас ви е довело тук. То е търсачът във вас,
изследователят, вярващият, знаещият. Огненото око ви води
през танца на живота, докато прескачате от едно преживяване в
друго. То ви изкушава да обикаляте континентите и ви пренася
през прага на всяка една връзка в живота ви.
Огненото око никога не спира да мечтае за онова, което е
било някога или за това, което един ден може да бъде. Когато
погледнете живота през Огненото око, вие се чудите каква е
целта на вашия живот. Възможно е да усещате, че можете да
направите повече. Вие знаете, че имате толкова много да дадете,
но все още не знаете как. Усещате един неспирен копнеж да
постигнете нещо, да сбъднете най-висшата си съдба.
Огненото око има големи мечти. Понеже е двигателят, който
тласка човешкия гений, Огненото око знае, че всичко в живота
е възможно. То вече е постигнало толкова много в нашия свят.
Огненото око е това, което е построило великите цивилизации
и е завело човека до Луната. Огненото око е това, което тласка
нашата човешка еволюция. Хората, чиито живот се е разгърнал
чрез Огненото око, са станали нашите велики герои и героини –
тези велики държавници, воини, изследователи, изобретатели и
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гении, чиито живот остава съхранен завинаги в нашата история.
Огненото око е енергията на вечната младост във вас и затова
то е много динамично, постоянно гладно и винаги, винаги
изпълнено с надежда.
Но с цялата си плодотворна енергичност и първична сила,
Огненото око има един недостатък. То е себеобсебено.
Огненото око не може да види отвъд собствената си нужда да се
засити. То е като едно диво куче, което преследва собствената
си опашка и не знае как да спре. Независимо колко велики са
неговите постижения в света, Огненото око не може да намери
вътрешен мир.

ВОДНОТО ОКО
Дълбоко във вашето същество има още едно око. Това око е било
там, преди да се родите и ще остане и след като умрете. Това е
Водното око. Когато гледате света през това око, вие виждате
само онова, което стои пред вас. Когато гледате през Водното
око, първичното ви осъзнаване се слива с дишането, с тялото и
неговия нежен ритъм, както и с движението на живота навсякъде
около вас. Когато гледате през Водното око, животът гледа с вас
и всичко в живота идва към вас. През призмата на Водното око
всичко е спокойно, тихо и необятно.
Може би Водното око е това, което ви е довело до тук. Ако сте
тук, защото искате да узнаете нещо, тогава може би ви очаква
една малка изненада.
Водното око не се интересува от постижения, знания и мечти. То
не се интересува от цели, удовлетворение или промяна. Водното
око не се интересува от човешки преживявания.
Рядкост са хората, които могат да предадат живота си на
Водното око. То е най-фино от фините. То е най-нежното,
най-парадоксалното, най-мистериозното присъствие във вас.
Водното око е сила без насилване, без емоция, без топлина. Ако
позволите на Водното око да се отвори във вас, вие ще започнете
да възприемате живота си и света по един напълно нов начин.
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Водното око не е изградило нищо във външния свят. В него няма
нищо впечатляващо. То преминава през живота незабелязано.
Хората, чиито живот се е разгърнал чрез Водното око, в повечето
случаи са оставали неразбрани и са представяни в погрешна
светлина. Те не са го открили умишлено, тъй като то не може да
бъде преследвано, уловено или намерено.
От всички мистерии във Вселената, само Водното око ни
носи вътрешен мир. Въпреки цялата му привлекателност и
възхитителност, нищо, което правите в живота си, не може да
доведе до неговото отваряне. Водното око откликва само на
едно-единствено нещо.
То откликва на този, който се предаде.

ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ И ЗЛАТНИЯТ ПЪТ
Да сложим огъня под водата
Ако сте привлечени към ген ключовете, тогава вероятно вече
знаете, че те са базирани на древния код в китайската И Дзин –
Книгата на промените. Тази изключително мистериозна книга
продължава да обикаля света в много различни форми. Найчесто е използвана като оракул – инструмент, който дава фини
насоки за всяка една житейска ситуация. В действителност И
Дзин е създадена, за да ви настрои към присъствието на тази
фина вътрешна мъдрост – Водното око във вас.
Древните китайци са имали свои собствени думи за Огненото
око и Водното око. Те са ги наричали съответно „Hsin” и „Yi”.
С течение на времето, И Дзин се е превърнала в духовен път. Тя
ще ви насочва да слушате своята вътрешна, тиха, интуитивна
мъдрост – вашето „Yi” (Водното око), над и отвъд човешките
ви желания и копнежи – вашето „Hsin” (Огненото око). За
съжаление, съвременният ни начин на живот в света е толкова
силно развит около Огненото око, че сега дори и И Дзин се е
превърнала в поредната играчка на неуморния копнеж в нас.
Ние вече не осъзнаваме нивото на отдаденост, което И Дзин
изисква от своите ученици. Подобно на повечето свещени и
4

Активираща поредица

магически текстове, в момента тя е много далеч от оригиналния
си контекст и до голяма степен нейните истински тайни са
изгубени за съвременните хора.
Тук се включват ген ключовете. Ген ключовете са съвременна
адаптация на И Дзин, а Златният път предоставя структурирани
и систематизирани методи за съзерцание на самите учения.
Златният път ви позволява да внесете ген ключовете дълбоко в
ежедневието си. Той е устроен да бъде съзерцаван за известен
период от време, в който да попиете прозренията му и да
преживеете неговата трансформираща сила.
Предимството на тази форма е, че Златният път не изисква
значителна външна промяна във вашето ежедневие. Вие
адаптирате ученията към ежедневния си ритъм, а не обратното.
Когато с течението на времето съзерцанието ви се задълбочи,
живата мъдрост във вас ще започне да се пробужда на едно ново
ниво, което ще доведе до неочаквани промени и ще отвори нови
перспективи пред вас. Това е процес, който се нарича лично
просветление.
Когато съзерцавате своя Златен път, той ще ви служи като
напомняне да се предавате на живота. Той постоянно ще ви
подтиква да слушате фината мъдрост на Водното око във вас
и състрадателно ще ви помага да трансформирате многото
предизвикателства, които се появяват, когато слушате само
Огненото око – вашите емоции и желания. Потенциалът на
Златния път е да ви припомни тайната на алхимията – как да
сложите огъня под водата.
Това е постепенен процес на хармонизиране, в който много
скрити дарби във вас могат да излязат на повърхността. В крайна
сметка, Златният път е едно богато вътрешно пътешествие в
дълбоката мистерия на Аз-а. Тъй като той е мистерия, вие не
можете да предвидите какво ще се случи в живота ви, докато
го следвате. Единственият начин да разберете е като смело
пристъпите напред и се доверите на вътрешната светлина, която
поначало е заложена във вас.
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ЗЛАТНИЯТ ПЪТ
НА ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ
Тази глава предоставя важна обща информация, която ще ви бъде
необходима, преди да започнете да работите с трите поредици,
които съставляват Златния път на ген ключовете. Тя започва с
въведение относно инструментите и терминологията, които са
нужни за вашето съзерцание и ви показва как да ги използвате.
Освен това, тя ви помага да си изясните основната техника на
съзерцанието и ви дава една обща духовна перспектива за това
как да подходите по най-добрия начин към самите ген ключове.
Когато срещнете ген ключовете за пръв път, ще откриете, че
има много различни елементи и процеси, които стоят в основата
на това знание. Ние ще ги изследваме във 2-рата част на това
въведение, но на практика, всичко може да бъде сведено до три
основни елемента:
1.

Ген ключовете – вашата карта

2.

Хологенетичният профил – вашият компас

3.

Златният път – вашето пътешествие

Преди началото на това пътешествие, ще ви бъде необходимо
копие на книгата „Ген ключове” и хологенетичният ви профил.

ВАШИЯТ ХОЛОГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ
Вашият хологенетичен профил е една персонализирана карта на
уникалните вътрешни контури на вашето съзнание. Златният път
описва трансформиращия маршрут по тази карта. Това е вашият
личен път в мистерията на ген ключовете и когато го последвате,
той може да внесе много промени в живота ви. Лесно можете
да генерирате своя безплатен личен хологенетичен профил
от интернет страниците: www.genekeys-bulgaria.com или
www.genekeys.com.
Произлязъл от система, позната като Хюман дизайн, вашият
хологенетичен профил се изчислява с помощта на часа, датата
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и мястото ви на раждане. Той определя с точност конкретната
позиция на Слънцето и планетите в момента на вашето раждане
и ги поставя в колело или мандала, познати като колелото на И
Дзин. Колелото на И Дзин е древно средство, което използва
64-те хексаграми от И Дзин в кръг, а не в по-традиционната им
форма като решетка.
Вашият хологенетичен профил онагледява момента на
отпечатване – вашето раждане, в поредица от координати
във време-пространствения континуум. Впоследствие, тези
координати се картографират в съответстващите им 64 кодона
във вашата ДНК. След това вече можем да използваме ген
ключовете, за да дешифрираме архетипното значение на тези
числа. Въпреки че може и да звучи сложно, всъщност е много
просто и логично. Естествено, някои хора могат да поставят под
въпрос връзката между позицията на планетите и произхода
на човешката ДНК. И все пак, когато възприемем вселената,
в която живеем, като холографна, можем да видим как всички
модели във времето и пространството са свързани чрез една
огромна хиперизмерна матрица.
Поради тази причина моделите в небето винаги имат пряко
съответствие с раждащия се живот. Това не означава, че едното
влияе на другото, а че едното буквално е преплетено с другото
на квантово ниво.
Вашият хологенетичен профил ви помага да разберете
природата на силите, които са в основата на вашата съдба.
Той е „хологенетичен”, защото всичко в профила е свързано,
точно както всички ДНК молекули в тялото ви функционират
като едно единно информационно поле. Когато започнете
да съзерцавате определени ген ключове от профила си, вие
активирате съответстващите модели във физическото си тяло.
Точно това прави работата с профила ви толкова ефективна.
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ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВАШИЯ
ХОЛОГЕНЕТИЧЕН ПРОФИЛ
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ПЪТЕШЕСТВИЕТО –
ДА ВЪРВИМ ПО ЗЛАТНИЯ ПЪТ
Златният път е път към дълбоката мистерия. Това е път на
душата, в който ежедневието се превръща в най-голямата ви
муза. Това е път на обогатяване, по време на който упражнявате
специален фокус върху начина, по който живеете. Той ви кани
да съзерцавате някои дълбоки, а понякога и болезнени въпроси.
Докато вървите по Златния път, ще се гмурнете дълбоко в три
основни въпроса:
1. Каква е целта на живота ви?
2. Колко удовлетворяващи са вашите|
взаимоотношения?
3. До каква степен сте интегрирани във вашата
общност?
Когато хората са в хармония със сътворението, тези три въпроса
просто не съществуват. На практика, Златният път описва
органичния поток на живота, когато той следва своя естествен
ритъм, без съпротива. Може и да е имало моменти в човешката
история, когато това се е случвало, но на всички ни е ясно, че
в нашето съвремие нещата не стоят така. Това е целта на ген
ключовете – да помогнат на хората, на взаимоотношенията и на
общностите да върнат живота си отново в хармония със самото
сътворение.
В оригиналната И Дзин, 10-тата хексаграма най-често се
превежда с думата „Стъпване”. В ген ключовете, нейният
еквивалент – 10-тият ген ключ, е дарбата на естествеността.
Докато правим стъпките в живота си, ние пишем своята съдба.
Колкото повече се отдалечаваме от естествената си природа,
толкова повече страдаме – както ние, така и хората около нас.
Това страдание е жизненоважно за нас. То продължава да ни
напомня за най-простия път, пътя с най-малко съпротива, пътя,
който е най-естествен за нас. Твърди се, че най-трудното и найлесното нещо в света е да бъдеш себе си. Буда говори за Златния
път, наричайки го Средния път – естествената крива, по която
9
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се движи нашата вътрешна еволюция, докато тя се проявява във
външния свят.
Докато разплитаме нишката на истинската си съдба, естественият
ни път се появява и се разтваря пред нас. Той се озарява от
нашето вътрешно осъзнаване и в този смисъл, животът ни става
златен. Да вървим по Златния път е жест на дълбока вяра в нас
самите. А това изисква кураж и голяма доза незнание.

СТРУКТУРАТА НА СЪДБАТА
Човешката съдба се разгръща със свой собствен ритъм и
структура. Златният път ви дава структура, която ви позволява
да съзерцавате ген ключовете по един индивидуален начин, с
конкретни ген ключове, които са свързани с определени сфери
от живота ви. Това е вътрешно пътешествие, което изисква
време.
Златният път има три архетипни етапа:
Част 1-ва – Да открием своята цел – Активираща поредица
Част 2-ра – Да отворим сърцето си – Венерина поредица
Част 3-та – Да отключим своето благополучие – Перлена
поредица
Всеки един от тези три етапа е свързан с трите теми за целта,
връзките и общността, които споменах по-рано и въпреки че
изглеждат различни, вероятно сами ще откриете колко дълбоко
взаимносвързани са те.
Без значение през коя фаза от живота си преминавате в момента,
вие ще видите, че всъщност целият ви живот е едно пътешествие
към целта, любовта и благополучието. Сложният гоблен на
вашата съдба зависи от изкуството, което влагате в процеса
на своето ежедневие. Докато вървите през тези три етапа от
Златния път, ще ви се предостави чудесната възможност да
разберете част от структурата на собствената си съдба, която е
вплетена в тъканта на живата ви ДНК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ В ЖИВОТА ВИ
Магията на поредиците
Ако решите да вървите по Златния път с ген ключовете, ви
препоръчвам да започнете от неговото естествено начало,
което е Активиращата поредица и 4-те основни дарби. Магията
на Златния път е, че той ви дава последователна структура за
съзерцаване, която се разгръща с времето.
Всичко в живота и еволюцията следва естествена
последователност. Въпреки това, поредиците на Златния
път не са пътища на развитие, които ви променят. Те са едно
разгръщане на вашата най-висша същност, която се крие вътре
във вас. Поради тази причина, когато пътешествате през тези
поредици, вие сякаш разплитате нишките на живота си. Нужно
е да проверите всеки един бод от тъканта и да разхлабите
възелчетата и обърканите бодове, които са довели до трудности
в живота ви. След като преподредите собствените си генетични
модели, ще започнете да пресътворявате живота си начисто.
Следването на вашите поредици отнема време. Вие сте поканени
да съзерцавате в дълбочина своите вярвания, поведение, мисли
и природата на вашите желания и мечти. Поредиците ще ви
разкрият всичко, което е излязло от синхрон с цялото и така
ще пречистите онези части от себе си, които не служат на една
по-висша цел. Това е магията на поредиците в действие – те са
практични и трансформиращи.
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1-ВИ ЕТАП – АКТИВИРАЩА ПОРЕДИЦА
Заземяване на физическо ниво
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Активиращата поредица е най-семплата от трите поредици,
които съставят Златния път. Нейната висша цел е да ви
ориентира във вашето тяло на физическо ниво – към центъра
на вътрешния ви свят. Тя е едно празненство на красотата и
почтеността на вашето усамотение. Когато съзерцавате ген
ключовете в своите четири основни дарби и техните вътрешни
динамики, вие задействате една активираща поредица в себе си,
която излива основите за пробив в живота ви. Докато работите
с ген ключовете чрез другите поредици, тези пробиви ще
продължават да се случват. Ето защо Активиращата поредица
полага основите на вашето пътешествие на трансформация.
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2-РИ ЕТАП – ВЕНЕРИНА ПОРЕДИЦА
Преминаване през емоционалното ниво
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Като най-дългата и най-сложна от трите поредици, които ще
съзерцавате по Златния път, Венерината поредица представлява
сърцевината на тези учения. Тя е пътешествие към сърцето и
раните, които го затварят. Венерината поредица ви ориентира в
живота на емоционално ниво, като изследва генетичните теми
за задържане и освобождаване, които са вградени във вас от
наследствената ДНК, в момента на раждане. Съзерцаването на
вашата Венерина поредица и ген ключовете в нея ще доведе
до трансформация във връзките ви, която ще се случи заради
повишеното осъзнаване на моделите, които ви пречат да живеете
с постоянно отворено сърце.
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3-ТИ ЕТАП – ПЕРЛЕНА ПОРЕДИЦА
Избистряне на визията на ментално ниво
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Когато стигнете до Перлената поредица, вероятно ще започнете да
виждате много от аспектите в живота си в нова светлина. Когато
отделяте време, за да активирате по-високите вибрации на ген
ключовете, във вас започва да изгрява една нова визия за живота.
Тази визия се разгръща естествено, когато приемете и разберете
своите емоционални модели. След като започнете да се свързвате
с другите по един по-искрен и почтен начин, кодовете за повисшата ви цел започват да привличат към вас нови възможности.
Перлената поредица ви помага да си изясните най-добрия начин,
по който сте устроени да бъдете в услуга на цялото. Перлата
показва как уникалните ви таланти могат да бъдат използвани по
най-добрия начин, за да процъфтявате на всяко едно ниво.
14

Активираща поредица

Всяка една от трите поредици в Златния път е част от една
разгръщаща се мистерия, която ще ви отведе на трансформиращо
пътешествие във вашето ежедневие. Дори и да изглежда, че трите
поредици са различни и се разгръщат в рамките на определено
време, всъщност, всички те са взаимносвързани. Магията на тези
линейни поредици е, че парадоксално, те подсилват начина, по
който преживявате настоящия момент.

ДА РАБОТИМ И ДА СИ ИГРАЕМ
С ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ
Има много начини да използвате ген ключовете в живота си. Те са
покана към собственото ви въображение. Златният път е само един
от тези начини и ако го разберете правилно, той ще ви предостави
един от най-преките пътища за развитие, които може би сте
срещали в живота си. Времето, което отделяте на този процес,
може да ви тласне към една съвсем нова фаза в живота ви. Ето
защо Златният път е път, по който трябва да се стъпва леко, но не и
лекомислено. Той има способността рязко да ви върне в собствения
ви център, в святата неприкосновеност на вашето усамотение.
Основният път на ген ключовете е пътят на съзерцанието. Вие
попивате истините на ген ключовете в себе си за продължителен
период от време. Играете си с тях, предоставяте ги на силата
на своето въображение, докато вътрешно, тялото ви започва
да блести с една нова лекота. Ген ключовете са свързани с
възпламеняването на светлината, която лежи спяща във вашата
сърцевина. В действителност те са съзерцание на самата светлина.
Тайната е в постоянното съзерцаване. В този смисъл съзерцанието
е едно продължително начинание. Това не означава, че трябва да
съзерцавате ген ключовете до края на живота си. На определен
етап вече няма да имате нужда от тях и те по естествен начин
ще изчезнат, тъй като вие ще започнете да въплъщавате тяхната
истина в своето ежедневие.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ –
ЦЕЛТА НА ПЪТЕШЕСТВИЕТО
Както казахме по-рано, предназначението на Златния път е
да върне една по-висша хармония в живота ни. Той е свързан
с това да бъдем естествени. Да гледаме през Водното око –
онази част от нас, която винаги може да усети и да следва пътя
в живота, по който има най-малко съпротива. Крайната цел
на Златния път е да ви доведе до състояние, което е познато
като „индивидуализация”. Индивидуализацията е процес,
посредством който многото различни аспекти в живота ви –
мечтите, връзките, здравето, финансите и духовността – се
обединяват в една съвършена хармония.
Една индивидуализирана личност е човек, чиито вътрешен
живот е в хармония с неговия външен живот. В един такъв човек
всичко е опростено. Вашето усамотение е изворът на силата
ви, но не по начин, който ви изолира от вашата общност. Точно
обратното, то служи, за да подсили връзката ви с общността.
В един индивидуализиран човек много от емоционалните
състояния се отработват естествено и се трансформират
вътрешно, което води до много по-малко търкания, объркване и
загуба на енергия в околната среда.
Това води и до много повече лекота и простота във всичките
ви взаимоотношения. Колкото по-индивидуализирани сте,
толкова по-енергийно ефективни ставате. В същото време
индивидуализацията не означава, че ще станете „по-духовни”.
Тя запазва нашите страсти и тези трудни състояния, които често
наричаме сенки. Разликата между един индивидуализиран
човек и един обусловен човек е, че първият живее в състояние
на прошка към себе си.
На индивидуализацията трябва да се гледа като на нещо различно
от така наречените духовни състояния. Тя не е просветление или
реализация. Тя е по-скоро предпоставка за подобни състояния.
Индивидуализацията говори за една вътрешна зрялост, при
която жадното търсене на духовна истина в нас се е успокоило, а
това е довело до дълбоко усещане за баланс и лекота в цялата ни
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система. Когато стигнем състояние на индивидуализация, нашата
духовност се обръща навътре. За нас става напълно естествено
да говорим по-малко за прозренията си и да поддържаме
адекватни граници около себе си – както емоционално, така и
психологически. В същото време откриваме, че обикновеният
свят около нас е приветлив и плодотворен и започваме да го
приемаме с едно приятно чувство на отвореност.
Индивидуализираният човек рядко се отделя от масата и няма
проблем с това да преминава през света като обикновен човек.
Индивидуализацията ви води до сила и скромност в живота. Тя
може и да не изглежда вълнуваща за жадния за външното ум, но
изразява търпението и спокойствието, които идват от дълбоката
ви връзка с вашата ДНК. Да бъдете индивидуализирани означава
да се докосвате до финото и невидимото, като в същото време
сияете със светлината на своята човечност.
Да вървите по Златния път с ген ключовете е голямо пътешествие.
То е едно древно приключение, облечено в съвременна форма.
Въпреки че неговият потенциал е животопроменящ, много
неща зависят и от вас, пътешественика. Вие сте поканени да
ангажирате цялото си въображение в този процес. Това е вашето
пътешествие във вашия живот и колкото по-честни и съзнателни
бъдете по отношение на себе си, толкова по-дълбоко ще бъде
личното ви просветление.
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ЖИТЕЙСКАТА МИСИЯ
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СФЕРАТА НА
ЖИТЕЙСКАТА МИСИЯ
Можете да започнете като съзерцавате ген ключа, който
представлява вашата Житейска мисия. Житейската мисия е
върхът на айсберга във вашия профил. Това е мястото, където подълбоката ви цел се среща с външния свят. Съществуват много
различни форми на работа. Външната ви работа е една от тях –
това, което сте тук да правите в живота си – и тя може да бъде
кариерата, професията или ежедневната ви роля. Този ген ключ
е много показателен за това, което най-добре би ви се отдавало
във външния свят. И все пак, ген ключовете не са буквални.
Те по-скоро ви предоставят рамката на една история, а вие сте
тези, които ще я приложите към външната роля в живота си.
Когато погледнете сянката на този ген ключ, ще видите модела в
характера ви, който ви пречи да намерите ролята, която ви пасва
най-добре.

Сянката
Друга разновидност на работа е вътрешната работа. Сянката на
Житейската мисия ви показва предизвикателството, което ще
срещате в живота си отново и отново, докато не го приемете
изцяло. Това е вашата вътрешна житейска мисия. Като цяло, има
три фази в трансформирането на сенките. Те са позволяване,
приемане и обгръщане. Първо, е необходимо да започнете да
позволявате на този проблем да бъде в живота ви. Не е нужно
да го приемете веднага. Може да го мразите, да се срамувате от
него или да ви вбесява, но трябва да започнете като просто му
позволите да бъде там. Освен това, той може и да не е там през
цялото време. Нужно е да държите очите си отворени за него.
Щом веднъж сте го позволили, вие сте готови да го приемете,
а приемането е нещо прекрасно. Приемането означава, че
вътрешната ви работа наистина започва да дава плод. Вие сте
набрали нужния кураж, за да поемете отговорност за нещо вътре
в себе си. Приемането пали огъня на трансформацията и когато
този огън се възпламени във вас, настъпва последната фаза –
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обгръщането. Вие си поемате дълбоко въздух и позволявате
на сянката да се влее във вас изцяло. Само тази цялостност
позволява на един негативен модел да се трансформира напълно
във вас. Така изцяло отваряте сърцето си за предизвикателството
на живота си.

Дарбата
Всяка сянка съдържа дарба. Процесът на трансформация
отнема време. Това трябва да ни е ясно. Тук не става дума да
трансформирате предизвикателството и да продължите към
следващата сфера от профила си! Това предизвикателство
винаги е там, през цялото време на това пътешествие. То е
вашето основно предизвикателство. Докато продължавате да
изследвате вътрешните етапи в хологенетичния си профил, вие
ще видите как приемането на Пътеката на предизвикателството
отваря всички останали врати във вашия профил и оттам
започват да надничат други по-дълбоки сенки. Те на свой
ред също съдържат дарби. Всеки път, когато разпознаете
негативен модел и го обгърнете, отключвате още една дарба. В
действителност, всички дарби са взаимносвързани, точно както
и всички сенки са взаимносвързани. Вашето продължително
съзерцаване ще ви разкрие това. Когато дарбата започне да се
проявява, вашата Житейска мисия ще започне да ви се изяснява.
Вашата вътрешна работа влияе на външната ви работа. Това е
универсален закон.

Сидхи
Сидхито представлява божествената есенция на работата ви в
света. Когато съзерцавате сянката на своята Житейска мисия, би
било добре да я балансирате като носите сидхито в сърцето и ума
си. Вие наистина трябва да почувствате това сидхи и да откриете
есенцията му в себе си. То е това, за което сте тук. То е същността
на вашата биография. Когато съзерцанието ви отведе до края на
Златния път, отново ще се върнете на същия този ген ключ, но в
съвсем различна светлина. Необходимо е да пазите това сидхи в
сърцето си по време на цялото пътешествие и в крайна сметка,
ако имате късмет, то може би ще ви се разкрие под някаква форма.
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Специфичните думи за 64-те ген ключа са набор от лингвистични
ключове. В началото може и да не ги разбирате, но с времето
можете да откриете историите, прозренията и вибрациите,
които се крият зад думите. Един от най-големите ви съюзници в
това пътешествие ще бъде търпението.

Съзерцанието на 6-те линии
Във въведението на Златния път направихме аналогия с
музиката, която да ни помогне да разберем връзката между
даден ген ключ и неговите шест линии. Казахме, че ако всеки
ген ключ е мелодия, то тогава всяка линия е октава, в която
тази мелодия може да бъде изсвирена. В хологенетичния си
профил имате една поредица от ген ключове, които са свързани
с аспекти от вашето съзнание и всеки ген ключ има специална
активация на линията. Голяма част от съзерцателната практика
ще бъде да отключите вътрешното значение на вашия ген ключ
и неговата линия, в контекста на неговата позиция в цялата
поредица. Вашият Златен път съдържа една богата история
за разгръщането на съзнанието ви и 6-те линии са важна част
от вашия вътрешен разказ. Тяхното значение е обяснено в
следващите редове.

ШЕСТТЕ ЛИНИИ НА ЖИТЕЙСКАТА МИСИЯ
1-ва линия – Творецът
Когато даден ген ключ е в 1-ва линия, тя наистина изразява
вътрешната същност на архетипа, който се съдържа в него. Ние,
хората, сме тук, за да бъдем креативни. На практика, нашата
Житейска мисия е процес на креативна работа. Когато завършим
житейската си мисия и се завърнем към празнотата, някой друг
ще пристъпи напред и ще продължи нашата работа, каквато и
да е тя, и така веригата на креативната еволюция ще продължи.
Ако имате 1-ва линия в своята Житейска мисия, вие сте тук, за
да създадете нещо ново. Идеята трябва да е ваша – трябва да
е нещо, което извира дълбоко от вас. Можете да се опирате на
раменете на други творци, които са живели преди вас, но все
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пак, вашата версия трябва да бъде оригинал. Когато приложите
това към ключа на своята Житейска мисия, е нужно да проучите
този ген ключ изключително задълбочено. Съзерцанието трябва
да ви отведе чак до дъното на кладенеца. Във вас има огромна
дълбочина, която чака да намери своето проявление в света.
Вероятно ще са ви нужни огромен кураж и търпение, за да
намерите и изразите себе си изцяло в своята работа. Каквото
и да правите, то трябва да носи този жизненоважен креативен
елемент в себе си, в противен случай, никога няма да успете да
се почувствате удовлетворени в живота си.

2-ра линия – Танцьорът
Всяка 2-ра линия носи силно усещане за плавност в себе си.
Докато 1-вата линия се заравя дълбоко, за да изрови креативните
плодове, 2-рата линия е свързана със себеизразяване. Освен
това, на най-високото си ниво, 2-рата линия не е съзнателна за
себе си, подобно на танцьор, който се губи в радостта от танца.
Ако имате 2-ра линия във вашата Житейска мисия, е нужно
да откриете дарбите в живота, които ви се отдават лесно и
естествено. Рано в живота, в училище например, става ясно в кои
предмети сме най-добри, въпреки че често тръгваме в различни
посоки от тях. За вас е необходимо да правите нещата, в които
сте най-добри – тези, които обичате, които можете да правите
без дори да се замисляте. Архетипът на танцьора е свързан с
вродената естествена дарба, която се излъчва от вас. Когато се
доверите на тази дарба, тя започва да се излива навън по един
прекрасен, естествен и непринуден начин. Когато съзерцавате
ген ключа в своята Житейска мисия, помислете за това, което
правите с най-много лекота и желание. То ще ви даде насока
къде се крие вашата истинска Житейска мисия.

3-та линия – Променящият
За разлика от 2-рата линия, която следва чистия вътрешен поток
навън към света, 3-тата линия е много по-непредвидима. Всички
3-ти линии носят промяната в себе си. Често те не проявяват
стабилността, която другите линии притежават. Това означава, че
животът на хората с 3-ти линии често е много колоритен или ако се

22

Активираща поредица

разглежда от нивото на сянката – хаотичен. Ако имате 3-та линия
в своята Житейска мисия, вашето най-голямо предизвикателство е
да се освободите от това, което умът ви си мисли, че е „нормално”.
Вашият архетип е променящият, което означава, че ще се учите
на дарбите си от живота. Възможно е да имате много различни
преживявания, в различни роли, с различни хора, които идват и си
отиват от живота ви и ако се отпуснете и се насладите на този вид
вълнуващ сюжет, вие ще водите един много обогатяващ живот. И
все пак, ако сравнявате живота си с този на другите, които може
и да изглеждат по-стабилни, ще поканите в себе си всякакъв вид
самоосъждане, което ще подкопае истинските ви дарби. Когато
съзерцавате ген ключа в своята Житейска мисия, е нужно да си го
представите в най-динамичната, променяща се и адаптираща се
форма и това ще ви приближи до същността на вашата Житейска
мисия.

4-та линия – Служителят
От всичките шест линии 4-тата линия има капацитета да
бъде най-фокусирана. Когато приложите тази линия към ген
ключа в своята Житейска мисия, се създава една много мощна
и въздействаща дарба. Ако имате 4-тата линия във вашата
Житейска мисия, тя придава на ген ключа една невероятна
способност за убеждаване. Вие имате вродената способност да
влияете на другите. В зависимост от вашето поведение, това
или ще ги отблъсне, или ще ги привлече към вас. 4-тата линия
се отнася до връзката с хората, затова е важно да се научите
да слушате другите. Какъвто и да е ген ключът във вашата
Житейска мисия, най-здравословното му проявление е в услуга
на другите. Служенето за вас може да означава много неща,
може да става въпрос за качество, изисканост, учтивост или
може да бъде очевидно като професия в сферата на услугите.
Служителят е архетип, който раздава дарбите си за благото
на другите. С други думи, вие го правите, защото обичате да
виждате как някой друг се усмихва.
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5-та линия – Поправящият
През всички шест линии тече ясен сюжетен поток. 1-вата
линия го открива, 2-рата го изразява, 3-тата експериментира
с него и го адаптира, 4-тата линия го разпространява и после
идва 5-тата линия. 5-тата линия е чиста практичност. Тя вижда
нещо и решава дали то наистина може да помогне на света или
не. Ако не, тогава 5-тата линия поглежда встрани, но ако има
шанс то да бъде наистина полезно, 5-тата линия ще го поеме в
ръцете си и ще го превърне в нещо много влиятелно. Ако имате
5-та линия в своята Житейска мисия, вие имате капацитета да
стигнете далеч във външния свят. Архетипът на поправящия
е свързан със създаването на един по-ефективен свят. Когато
съзерцавате ген ключа в своята Житейска мисия, помислете как
бихте могли да направите бизнес от него. Помислете как можете
да го използвате като лидер. Това не означава, че задължително
трябва да го правите, но така позволявате на ума си да действа
по начина, по който го е създала природата. Когато вашите дарби
бъдат добре организирани, те биха послужили на много хора.
Измежду всичките шест линии, вие имате може би най-големия
потенциал да успеете в света чрез дарбите си.

6-та линия – Учителят
6-тата линия изпъква сред другите линии. В известен смисъл,
тя живее според различни закони. Това не я прави по-добра или
по-лоша, защото всяка една линия си има своите предимства.
Въпросът, който бие в сърцата на всички 6-ти линии, е „Защо?”
6-тата линия има една особена връзка с 1-вата линия, защото
слага завършек на целия спектър от мъдрост, който се съдържа
във всеки ген ключ. 1-вата линия съдържа есенцията на един
ген ключ, а 6-тата линия пише неговата автобиография! С
други думи, 6-тата линия има потенциала да бъде най-мъдрата
от всички линии – не най-умната (1), не най-привлекателната
(2), не най-вълнуващата (3), не най-достъпната (4), не найуспешната (5), а тази, която просто вижда по-далеч от другите.
Това е архетипът на учителя и както видяхме, това, че имате 6-та
линия във вашата Житейска мисия, не означава непременно, че
сте предопределен да бъдете учител. Това означава, че носите
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качествата на всеки един добър учител – вие разбирате, че
хората са родени с различни дарби и ако осигурите правилната
среда, тези дарби винаги ще се проявяват от само себе си.
Ако имате 6-тата линия в ген ключа на своята Житейска мисия,
съзерцанието на този ген ключ изисква търпение. В известен
смисъл, трябва да разберете всяка една от другите пет линии,
преди да успеете да си отговорите на въпроса „защо?“. Заради
дълбочината на този въпрос, на вашите дарби може да им отнеме
дълго време, за да се проявят напълно в живота ви. Нужно е да
можете да поглеждате назад към живота си и тогава ще започнете
да виждате през очите на мъдростта. Затова съзерцанието е един
много естествен път за вас. Отнема време, но с времето винаги
идва и отговорът.
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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 попродължително 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
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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
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