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Ген ключовете не са нито наука, нито псевдонаука. Те са 

представени като поетично изследване на съзнанието, което 

използва 64-те кодона на ДНК като една мистична метафора за 

холографния код, стоящ в основата на целия живот. Тези учения 

са като лабиринт и когато навлезете в тях с отворено сърце и ум, 

е възможно да преминете през дълбока трансформация, която 

ще доведе до един по-състрадателен възглед за вас самите и 

за другите. Тази книга е създадена да бъде ваше вдъхновение. 

Нито авторът, нито издателят претендират, че с тези страници 

дават някакъв психологически или друг професионален съвет. 

Вие четете тази книга с разбирането, че отговорността за 

изборите, действията и резултатите ви е изцяло ваша. Ние не 

поемаме отговорност за вашия неизбежен добър късмет.
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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 се 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

Щом сте си закупили тази книга, значи най-вероятно 
сте човек, воден от нещо повече от чисто любопитство. 
Вие със сигурност сте един истински търсач, тръгнал по 
следите на вътрешната светлина. Ако следвате програмата 
Златния път, досега сте преминали през въведение в ген 
ключовете, хологенетичния профил и принципите на 
И Дзин, с нейните модели, линии и приложението им в 
живота ви. Венерината поредица отвежда всичко това по-
далеч. Тя отвежда пътешествието ви много по-далеч.

Често усещам една дълбока привилегия от това, че съм 
приемник на мъдрост като ген ключовете. Надявам се, че 
накрая на живота си ще погледна назад и ще усетя дълбоко 
удовлетворение от това, че съм могъл да оставя нещо 
ценно след себе си за бъдещите поколения. Но над всичко 
останало – кулминацията, поне за мен – е точно тази 
мъдрост, наречена Венерина поредица. Тя трансформира 
живота ми повече от всеки друг аспект в тези учения. Тя ме 
изправи лице в лице срещу най-дълбокия ми еволюционен 
предел. Освен това, подобно на стар приятел, тя ме 
насочваше през някои много бурни води.

Понякога поглеждам назад към човека, който бях, преди 
да разбирам своята собствена Венерина поредица. Бях 
като дете във връзките си. Имаше жизненоважни уроци, на 
които никой, никога не ме беше учил – като например, как да 
поемам пълна отговорност за своите чувства в настоящето 
или като стойността на отдадеността и търпението – двете 
големи крила, с които лети безусловната любов.

Сега съм нов човек. Не съм съвършен със сигурност, 
вероятно съм по-несъвършен от много от вас, но едно нещо 
се получи при мен – научих се как да обичам. Научих се на 
най-великото изкуство, което човек може да научи – как да 
отвръщам на липсата на любов, с любов. Това е същността 
на Венерината поредица.



Имам предчувствие за тази мъдрост. Мисля, че тя поставя 
началото на една тиха революция на нашата планета. 
Революция в нашите взаимоотношения. Мисля, че тя ще 
помогне на света да се преобрази и мога да твърдя едно 
такова скандално и дръзко нещо само защото тя напълно 
промени моя свят. Затова ви пожелавам всичко най-
добро в началото на вашето пътешествие по Венерината 
поредица. Единственият ми съвет е да пристъпвате меко и 
ако е възможно, да пътешествате в компания. Венерината 
поредица процъфтява с подкрепа, приятелство и най-вече, 
с любов.

Ричард Ръд



11

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Интелигентност

Осъзнаване

Любов

Карма

Д
хар
м
а

Ядро

SQ

Привличане

Цел

EQIQ



Венерина поредица

2

ДА ОТВОРИМ СЪРЦЕТО СИ

СЪРДЕЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

Добре дошли във Венерината поредица! Ако сте стигнали 
дотук и сте си дали достатъчно време, за да усвоите 
своята Активираща поредица, вие сте доказали на себе 
си, че сте готови да продължите към една по-дълбока 
трансформация. Венерината поредица може би е едно 
от най-дълбоките трансформиращи преживявания, през 
които някога ще преминете. Когато за пръв път получих 
трансмисията на Венерината поредица, тя ме отвори за 
нещо, което изглеждаше почти като мечта – обещанието за 
живот, който да бъде живян с постоянно отворено сърце.

Зная, че в съвременното „ню ейдж” движение всички 
говорят за живот с отворено сърце, но какво означава това 
в действителност? Това е въпросът, който стои в основата 
на Венерината поредица. Можете ли да държите сърцето 
си отворено, когато сте подложени на силно осъждане? 
Можете ли да намерите достатъчно любов към себе си, 
за да преодолеете грубо отхвърляне? Способни ли сте 
мигновено да прощавате обиди? Тези неща постижими 
ли са за вас? За да можем да живеем с отворено сърце, 
ние първо трябва да си спомним какво е това усещане. 
Малко вероятно е това пътуване да се случи бързо, но то е 
най-голямото приключение в живота на човека. Нищо във 
външния ви живот не може да се сравни с дълбочината 
на личното удовлетворение, което ще се появи, когато 
постигнете това невероятно състояние.

Когато започнете тази следваща фаза от вашето 
пътешествие по пътя на Венерината поредица, е нужно 
да развиете изключително търпение. Колкото сте по-
търпеливи, толкова по-бързо ще се движи процесът. Когато 
разберете колко заплетено е собственото ви емоционално 
нараняване, може би ще се наложи да се изправите лице в 
лице с някои тежки истини за вас самите. Затова е нужно 



3

Въведение

да се научите да бъдете безкрайно искрени със себе си. 
Също така е възможно да преминете през трудни фази, в 
които ще имате чувството, че не сте стигнали доникъде, 
затова ще ви е необходима огромна доза постоянство. 
Тези три качества – търпение, искреност и постоянство 
– ще бъдат жизненоважни за вас в седмиците и месеците 
напред. Но преди всичко, ще ви бъде нужно да се научите 
на изкуството на състраданието – този изплъзващ се 
извор, който е скрит на едно тайно място, някъде дълбоко 
в сърцето ви. Вашето състрадание е от първостепенно 
значение – умението да полагате грижа за себе си 
като родител, когато сте наранени, да си прощавате за 
провалите, които мислите, че имате и да гледате на себе си 
с постоянно и нежно възхищение.

Това трябва да бъде вашият заряд, когато навлизате в 
своята Венерина поредица. Моля, поздравете се сърдечно 
с добре дошли!
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Пътеката на дхарма

ДХАРМА

Когато се свържете дълбоко със сферата на своята Цел, 
вие започвате да влияете на всички аспекти от хологенетичния 
си профил. Вашата цел е като биологична връзка. Тя стои 
в основата на това кои сте вие. Проявленията в живота 
ви възникват от качествата на ген ключа във вашата Цел. 
Водейки ви дълбоко навътре във вас самите, отвъд границите 
на физическото ви тяло, Пътеката на дхарма е мост към едно 
друго ниво на реалността – измерението, което е познато като 
„астрално ниво”. Когато навлезем в сферата на Привличането, 
намираща се на другия край на Пътеката на дхарма, ще 
разгледаме това ниво в по-голяма дълбочина. Засега е 
достатъчно да разберем, че ние, хората, имаме по-фини 
пластове вътре в себе си от тези, за които понастоящем сме 
съзнателни.

Привличане

Цел

Дхарма

Пътеката на дхарма
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Дхарма е една прекрасна дума с много измерения. Красотата 
на една такава дума е в това, че тя няма предварително 
определено значение. Вие можете да оставите тази дума сама 
да намери значението си във вашето разбиране. В древен 
Китай, около времето, в което е създадена И Дзин, една от най-
често срещаните традиции е била философията на таоизма. 

Представата за „тао”, естествения хармоничен „път” или 
поток на живота, е нещо основополагащо в таоизма. Също 
като думата „дхарма“, тао сочи към качество, което е толкова 
фино и всепроникващо, че не може да бъде описано с думи. 
Истината е, че то може единствено да бъде изживяно и 
въплътено. В действителност, Пътеката на дхарма е свързана 
с вашата съдба. По тази пътека текат мистериозният поток 
на еволюцията и неговата противоположност, потокът на 
инволюцията. Това са двата потока, които текат дълбоко в 
нашето подсъзнание. За тях можем да си дадем сметка, като 
наблюдаваме начина, по който резонираме с митовете и 
архетипите или с поезията, музиката и мечтите.

Дълбоко от подсъзнателните пластове на един опияняващ 
транс, английският поет Колридж е написал следните известни 
редове:

„Палата на насладите безбройни, 
във Ксанаду издигна Кублай хан. 

Там Алф тече — свещената река, 
сред пещери и бездни многобройни 

към безпросветен, мрачен океан.”*

Тези редове красиво обхващат архетипната есенция на 
Пътеката на дхарма. Те описват една мистична градина – един 
рай, през който тече свещената река на живота. Градината може 

*  Бел.пр. Откъс от поемата „Кубла хан“ на автора Самюъл Колдридж. Превод от 
английскки: Светлана Комогорова – Комо.
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Пътеката на дхарма

да се разглежда като нашия живот, а палатът на насладите – 
като нашето физическо тяло, където дълбоко под повърхността 
на живота ни се крият мистериозните потоци на невидимия 
свят. Свещената река е пътят на истинската ни съдба, тя 
извира от бездната, от този „мрачен океан” и преминава през 
големите подземни пещери – квантовите измерения в нашето 
подсъзнание. Подземната река е подходяща метафора, защото 
загатва за необятната мистерия на вътрешния живот.

Вероятно най-голямата повратна точка в живота на човека 
е осъзнаването за съществуването на вътрешния живот. 
Толкова често се оплитаме в драмата на външния си живот, 
че пренебрегваме по-голямата част от себе си. Подобно на 
айсберг, нашата истинска ценност се намира скрита под 
повърхността. Нашето намерение, нашето подсъзнателно 
отношение и дълбокото ни чувство за цел, всички те диктуват 
външния ни живот. За да се докоснем до вътрешната материя 
на нашата реалност, ние трябва да се обърнем навътре. 
Съзерцанието е едно такова обръщане навътре. Цялото 
пътешествие по Златния път ни позволява да обогатим своя 
вътрешен живот.

ОТ ДРАМА КЪМ ДХАРМА

Венерината поредица предоставя на всеки от нас една 
трансформираща карта, която ни помага да видим 
скритите подсъзнателни сили, мотивиращи всичките ни 
взаимоотношения. Това е вид йога на връзките. В таоистката 
традиция на древен Китай, последователите на духовния път 
са били тренирани в два противоположни, но същевременно 
и допълващи се подхода към духовността. Те са познати 
като ученията „Уей дан” и „Ней дан”. Подходът на „Уей 
дан“ набляга на външни техники като йога, бойни изкуства 
или интензивни физически упражнения. Такива техники 
развиват качества като външна сила, баланс и хармония във 
външния живот. Обратният метод, „Ней дан“, набляга върху 
култивирането на финия вътрешен живот, като използва 
техники като медитация и съзерцание.



Венерина поредица

8

Докато навлизаме във Венерината поредица, ще разгледаме 
своите взаимоотношения и от двете гледни точки – 
ще прилагаме външни техники, за да повишим своето 
осъзнаване за моделите си в сянка, особено в напрегнати 
емоционални ситуации. Също така, ще продължим и с 
по-задълбочено съзерцание на нашия профил. Когато 
осъзнаването ни започне да навлиза  в живота ни на все 
по-фини нива, вероятно ще имаме моменти на дълбоки 
прозрения, докато се докосваме до източника на нашата 
дхарма.

Интересното е, че при таоистите, истинската вътрешна 
практика се случва чрез дълбокото вътрешно изучаване 
на динамиките в И Дзин. Кодовете в този текст могат да 
резонират със скритите сили, действащи в настоящия 
момент. Трансмисията на ген ключовете ви предизвиква да 
откриете живия текст във вашата ДНК, без да имате нужда 
да се допитвате за съвет до външни източници.

Ако приложим работата с ген ключовете в сферата на 
взаимоотношенията, където външната драма е най-силна, 
това се превръща в една интензивна духовна работа. Затова 
ще използваме своите взаимоотношения като средство за 
трансформация. Когато драмата ви се струва най-голяма, 
независимо дали е свързана с вашия съпруг, съпруга, 
родител, дете, партньор, враг или приятел, това е мястото с 
най-големия потенциал и магия.

Сама по себе си, работата с ген ключовете е един съвременен 
духовен път. В днешно време повечето хора не се чувстват 
толкова привлечени да следват пътя на монашеството. Сега 
е нужно да намерим трансформацията в ежедневието си. 
Ако съзерцавате задълбочено начина, по който се държите 
във взаимоотношенията си, оттам ще излязат скрити модели 
на съпротива към вашата дхарма. Тези учения са свързани 
с това да пуснете своето възприятие за себе си. Що се 
отнася до вашата дхарма, единственото, което можете да 
направите, е да се предадете.
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СФЕРАТА НА ЦЕЛТА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Сега ще се върнем към сферата на Целта, тъй като тя стои 
в основата на Венерината поредица, но ще се упражняваме 
да я съзерцаваме от едно по-различно измерение. Всяко 
едно взаимоотношение в нашия живот ни дава възможност 
да открием една по-дълбока връзка със собствената си 
цел. Това е изречение, което си струва да съзерцаваме. В 
днешно време, когато взаимоотношенията ни с другите 
станат много трудни, независимо колко се опитваме да 
запазим една връзка, много от нас не виждат друг изход, 
освен раздялата. И все пак, когато наистина разберем 
основното послание на своята Венерина поредица, 
вероятно ще погледнем целта на взаимоотношенията в 
живота си през една съвсем нова призма.

Ние сме склонни да възприемаме целта на 
взаимоотношенията си като начин да внесем повече щастие 
в живота си и това е една валидна и много разбираема 
гледна точка. И все пак, понякога, имаме нужда да 
поровим по-дълбоко в себе си, за да открием диамантите. 
Нужно е да помислим откъде извира щастието и дали 
то е равнозначно на удовлетворение? В Активиращата 
поредица видяхме, че нашата истинска Цел не е нещо 
външно. Тя е качество на нашето съзнание. Погледнете 
отново сидхито на ген ключа във вашата Цел. Това е целта 
на взаимоотношенията ви – да засилите експоненциално 
това качество в своя живот.

По ирония, точно когато взаимоотношенията станат 
най-предизвикателни, вие получавате най-голямата 
възможност да трансформирате модела на сянката, който 
пречи на това качество да се прояви в живота ви. Ако 
едно толкова красиво качество зависи от някакво външно 
обстоятелство или човек, то тогава вие все още не сте 
свързани в дълбочина с неговото поле на проявление. 
Надявам се това да ви даде една пауза за размисъл.
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Сферата на целта

ВАЖНОСТТА НА ОТДАДЕНОСТТА

Един от основните въпроси, който изследваме във 
взаимоотношенията, е въпросът за отдадеността. Лесно 
можем да разберем погрешно значението на истинската 
отдаденост във връзките си. Най-дълбоката ни отдаденост 
винаги трябва да бъде към собствената ни истина – това 
означава, че е нужно да бъдем изключително честни към 
себе си и да поемаме отговорност за собствените си модели 
в сянка. Всяка една връзка си има свой собствен кармичен 
цикъл и за да успеем да пожънем най-големите плодове от 
дадена връзка, е нужно да подхождаме с пълно уважение 
към нея. Понякога слагаме край на някоя връзка, без да сме 
дали всичко от себе си. Ако връзката приключи, това не е 
провал. Всяко нещо си има житейски цикъл, но краят може 
да бъде и изгубена възможност.

Няма ситуация, която да не може да ви научи как да отваряте 
сърцето си повече. Няма връзка, която да не може да ви 
донесе по-дълбоко усещане за собствената ви истинска цел. 
Често, колкото повече напрежение има в една връзка, толкова 
повече потенциална стойност крие тя за вас. Венерината 
поредица може и да не е лесен път, но ако бъде разбрана 
в дълбочина, тя може да бъде един от най-бързите пътища 
към Истината, който съвременният свят може да предложи. 
Вашата отдаденост към най-висшия ви потенциал ще бъде 
постоянно подлагана на изпитание от вашите връзки. Колко 
дълбока е, всъщност, вашата отдаденост?

Въпреки казаното до тук е нужно да знаете, че Венерината 
поредица не е свързана с морала. Понякога, дадена връзка 
стига до естествен завършек. Винаги можете да познаете, 
когато този завършек е част от вашата дхарма, тъй като  
тогава връзката приключва с добри чувства и от двете  
страни. Единственото изключение е връзка, в която 
има физическо насилие. Една такава ситуация изисква 
професионална подкрепа и ако се окажете в подобна 
позиция, незабавно трябва да потърсите помощ.



Венерина поредица

12

Емоционалното насилие е по-различно от физическото 
насилие. Емоционалното насилие може да ви научи на една 
необикновена дарба, ако сте дълбоко отдадени на сърцето 
си. То може да ви научи на прошка. Може дори да ви научи, 
че не съществува такова нещо като емоционално насилие, 
освен ако вие не изберете да бъде така. Ние избираме дали 
да бъдем жертва на нечий чужд модел на поведение или 
не. Затова емоционалният конфликт може да ви научи на 
невероятното изкуство да отвръщате на липсата на любов 
с любов. Ако емоционално-насилственият модел е насочен 
пряко към вас, вашата способност да обичате себе си и да 
се грижите за себе си може да направи квантов скок. Освен 
това, един такъв скок може да доведе и до спонтанното 
излекуване на раната в основата на тази връзка. Това 
по никакъв начин не означава, че такъв тип насилие е 
желателно. Не е.

Що се отнася до взаимоотношенията ви, ще трябва да 
намерите най-точния ориентир в собственото си сърце. 
То винаги ще ви казва какво да направите. Ако един 
емоционален модел стане непоносим, винаги е добре да 
потърсите съвет от специалист. Понякога, трета гледна 
точка може да бъде силен балансьор в една връзка и със 
сигурност не е проява на слабост да потърсите такъв тип 
подкрепа. Точно обратното, признак за голяма отдаденост 
към самата любов е да потърсите подкрепа, за да обикнете 
по-дълбоко.

Нужно е да намерите един деликатен баланс, когато 
навлизате в собствената си Венерина поредица. Този баланс 
е свързан с това да откриете докъде се простират истинските 
ви граници. Чрез всяка една ситуация можете да се научите 
да обичате себе си повече, но е нужно и да знаете кога да 
пуснете. Венерината поредица ще ви помогне да намерите 
този баланс и когато го направите, ще почувствате как от 
сферата на Целта във вас започва да се надига голяма радост. 
Тогава ще постигнете ново ниво на вътрешна стабилност 
в живота си и ще можете в много по-голяма степен да се 
предавате на подводните течения на вашата дхарма.
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Сферата на целта

СЯНКАТА

Когато съзерцавате своята Цел във взаимоотношенията, 
сянката на този ген ключ и неговата линия винаги ще ви 
разкриват нещо много дълбоко за специфичните трудности 
във вашите взаимоотношения. Много лесно можем да 
загубим усещането за по-всеобхватна перспектива, когато 
попаднем в директни интензивни отношения с друг човек. 
Тази сянка непрекъснато ще ви завлича в дълбините на 
драмата. Тя ще ви принуждава да играете роля, която ще 
нарушава спокойствието ви и в допълнение към това, 
вероятно ще ви кара да се чувствате виновни заради 
начина, по който се държите. Вашата вродена по-висша 
цел е нещо, което винаги можете да усетите дълбоко в 
клетките си, тя е закодирана във вашата ДНК. Затова 
когато изглежда, че тази сянка ви отдалечава от по-добрия 
човек, който знаете, че сте и можете да бъдете, това е 
много болезнено. Когато с времето опознаваме някого 
интимно, няма начин той да не види тази сянка в нашия 
характер. Затова обикновено се чувстваме толкова хубаво 
в началото на връзките, защото тя още не се е проявила. 
Когато това се случи, наистина трябва да си спомните, че 
това е вашата истинска работа и по-дълбоката цел на всяка 
една истинска интимност – да се обърнете към вътрешните 
си сенки, за да ги трансформирате и да отключите техните 
дарби.

ДАРБАТА

Дарбата на Целта във взаимоотношенията отвежда целия 
ни живот към едно по-висше измерение. Когато имаме 
хубави взаимоотношения, сякаш целият ни живот тече без 
усилие. Когато берем плодовете от връзките си, в името 
на вътрешната трансформация, сякаш всичко в живота е 
възможно. Ние отиваме на едно много по-високо ниво, 
когато отключим дарбата на този ген ключ.
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Дарбата на по-висшата цел е заложена в полето на 
взаимодействие на всяка едно взаимоотношение на 
планетата. Когато две човешки аури се сливат, се 
освобождава огромно количество креативна кинетична 
енергия. В действителност, тази креативност се появява 
при срещата на аурите една с друга. Ето защо това често се 
проявява като хаос и объркване, което обикновено изважда 
най-лошото от нас! И все пак, вътрешната трансформация 
е свързана с осъзнаването и преработката на цялата 
сблъскваща се електромагнитна информация. Ние трябва 
да я обработим на квантово, химично, емоционално и 
ментално ниво. Затова е необходимо да имаме голяма 
осъзнатост. Когато навлезете във Венерината си поредица, 
ще започнете да разбирате сложността на всички тези 
фини нива на реалността, които се припокриват, докато 
вървим към истинска интимност.

Дарбата на ген ключа във вашата Цел се появява, когато 
вашата отдаденост да отворите сърцето си се задълбочи, 
без значение от силата на заряда във вашите 
взаимоотношения. Постепенно, ще се научите да не 
следвате старите си реактивни модели и във вас ще се 
създадат нови вътрешни пътеки, които ще променят 
начина ви на взаимодействие с другите. Вашето 
осъзнаване прониква през менталното осъждане, 
емоционалното негодувание и химичното претоварване. 
Вашите емоционални предизвикателства засилват 
вътрешната ви стабилност. Те ви подхвърлят в различни 
посоки, докато не поемете отговорност за собствената си 
драма и не се предадете на собствената си дхарма. Така 
изливате основата, която позволява на сърцето ви да бъде 
постоянно отворено.
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СИДХИ

Сидхито на вашата Цел във взаимоотношенията може да 
бъде обобщено от една-единствена дума – въплъщение. 
В ген ключовете описваме въплъщението като  
стабилизиране на по-високите вибрации във физическата 
структура на нашата ДНК. Това е най-висшата цел на 
всичките ни взаимоотношения – да ни дадат възможност 
за пълното пробуждане на сърцето ни. Хубаво би било да 
разгледате ген ключа на вашата Цел в такава светлина.

Тъй като сферата на Целта стои в основата на вашия 
профил, всичко останало стъпва на нея. Това означава, 
че начинът, по който реагирате на ежедневната си 
дхарма, създава резонираща вибрация, която се отразява 
и преминава през всичко останало в профила ви. Това е 
значението на думата „хологенетичен”. Тя означава, че 
вие се пробуждате във фина последователност, докато 
отваряте сърцето си за всичко, което се изправя на пътя 
ви. Само едно автентично сърце е способно да се отвори 
по този начин. Съществува пряка връзка между вашето 
сърце и нуклеотидните поредици в ДНК. Ние, хората, сме 
устроени да пробудим тези по-висши вибрации и нашата 
дхарма е пътят, който ни дава тази невероятна възможност.

Древното разбиране за тантра е потвърждение за този 
процес на двустранно развитие чрез връзките, което 
води до по-висши състояния. Този процес не е толкова 
свързан със сексуалността, въпреки че може да включва 
пречистване на нашите сексуални и креативни енергии, а е 
свързан с преобразуването на моделите, които не подкрепят 
сърцето ни в неговото отваряне. Всяка една връзка си 
има уникални кармични модели, които са вплетени в 
тъканта на нейната химия и кармата се разплита, когато 
задълбочите своето ниво на въплъщение. Накрая, когато 
започнете да преобразувате все по-дълбоки и по-дълбоки 
модели на сенките, във вас започва да изгрява светлина. 
Това е светлината на чистото съзнание и щом станете 
будни за нея, тя никога повече не може да бъде погасена.
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6-ТЕ ЛИНИИ НА ВАШАТА ЦЕЛ ВЪВ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Във Венерината поредица ще видим, че всяка една от 
6-те линии има нисковибрационна и високовибрационна 
ключова дума. Когато погледнем Целта във 
взаимоотношенията, ще видим, че също така имаме 
потисната и реактивна тенденция. Когато правите 
равносметка на своите взаимоотношения, вижте дали 
проявявате тези поведенчески модели. Понякога 
реагираме, а понякога потискаме. Към кое от двете 
клоним, зависи от нашата култура, обуславяне и от 
химията на самата връзка, а понякога прескачаме от едната 
в другата крайност. Венерината поредица е изключително 
специфична в това отношение, защото тя ни позволява 
да видим в голяма дълбочина своите модели в сянка и 
потенциалните им скрити дарби.

Пътеката на
Дхарма

Сферата на целта във взаимоотношенията

Сферата на Целта 

Ключови думи на линиите в Целта

6-та линия – Визионерът/Съдията
5-та линия – Лидерът/Жертвата
4-та линия – Грижовният/Политикът
3-та линия – Авантюристът/Беглецът
2-ра линия – Естественият/Обвинителят
1-ва линия – Котвата/Самотникът
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1-ВА ЛИНИЯ – КОТВАТА / САМОТНИКЪТ

Самотникът (Сянка)

Склонност на потиснатия характер: Да не отстоявате 
себе си

Склонност на реактивния характер: Да налагате 
гледната си точка

Основен блокаж: Вие сте тласкани от нуждата да се 
чувствате сигурни

Гледната точка на 1-вата линия винаги е насочена навътре 
и когато се проявява на вибрацията на сянката, това се 
превръща в навик да изолираме най-близките си хора от нас 
самите. 1-вата линия може да бъде много силно погълната от 
себе си – тя често отвежда емоционалния си живот толкова 
дълбоко навътре, че не може повече да чувства нищо. 
Това е архетипът на самотника. На вибрацията на сянката, 
самотникът е модел, който може да възприема себе си като 
емоционално самодостатъчен. За такъв тип хора, чуждите 
емоции могат да изглеждат притеснителни и преекспонирани. 
Истината е, че 1-вата линия, която изглежда емоционално 
непривързана, обикновено бива тласкана от една дълбока 
нужда за сигурност и при първия сигнал за конфликт, този 
тип хора подсъзнателно се изключват.

Потиснатият израз на тази сянка може да се прояви като 
емоционално „криене” или страх от това човек да отстоява 
себе си, произлизащ от липсата на вътрешна стабилност. 
От друга страна, 1-вата линия може да реагира много 
насилствено, като гневно налага своята гледна точка върху 
някой друг, в опит да го накара да се отдръпне.
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Котвата (Дарба)

Вътрешна сила: Да отстоявате себе си по един твърд, но 
мил начин

Външна сила: Да чувате нуждите на другите

Най-висш потенциал: Вашата увереност кара другите да 
се чувстват сигурни

Когато погледнете 1-вата линия през призмата на нейната 
дарба, вие виждате човек, който е трансформирал онова, 
което бе описано за вибрацията на сянката. Целта на 
взаимоотношенията ви е да се превърнете в този човек. 
Потиснатата склонност се превръща във вътрешна сила, 
която ви позволява да отстоявате себе си, като едновременно 
с това поддържате един мил и съчувствен тон. Реактивната 
склонност да тормозите някой друг, се превръща във вродената 
ви способност да бъдете съзнателни за собствените си емоции 
и съответно да бъдете съпричастни към емоционалните 
нужди на другите. Архетипът на котвата означава да имате 
вътрешна стабилност, която наподобява стабилността на 
дъбово дърво.

Ще се огъвате само дотолкова, доколкото позволяват вашите 
граници, но същевременно, ще позволявате на другите да 
откриват собствената си вътрешна увереност, вдъхновявайки 
ги с вашата собствена сила и заземеност.
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2-РА ЛИНИЯ – ЕСТЕСТВЕНИЯТ / ОБВИНИТЕЛЯТ

Обвинителят (Сянка)

Склонност на потиснатия характер: Да заравяте 
главата си в пясъка

Склонност на реактивния характер: Да реагирате с 
гневни изблици

Основен блокаж: Вие не сте съзнателен за ефекта, 
който имате върху другите

Може би си спомняте, че Целта във 2-ра линия е свързана с 
движението и позата, и със силата на гръбнака. Когато тази 
енергия е блокирана на нивото на вибрацията на сянката, 
цялото тяло изгубва своя блясък и своята основна сила. 
Може би повече от всяка друга линия, 2-рата линия има 
склонност да се оплита в заряда на емоционалната драма 
до такава степен, че тези хора почти биват заслепени от 
емоцията. Архетипът на обвинителя е свързан с навика 
на 2-рата линия да проектира своята емоционална болка 
върху някой друг. Коренът на болката при тези хора, е 
че те отказват да поемат отговорност за собственото си 
поведение. Това се проявява или като модел на инат, който 
няма да чуе гледната точка на другите (потиснатата страна), 
или като склонност към агресивни и гневни изблици 
(реактивната страна), които само водят до увеличаване на 
дистанцията между участниците в ситуацията. Голямото 
предизвикателство за хората, които попадат в сянката на 
2-рата линия, е да си спомнят естественото усещане за 
поток в емоционалните ситуации и без да се претоварват 
от емоции, да оставят пространство на другите да  
споделят чувствата си.
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Естественият (Дарба)

Вътрешна сила: Да реагирате на живота спонтанно

Външна сила: Да бъдете в мир с другите

Най-висш потенциал: Вашият сговорчив характер 
позволява на всички около вас да се отпуснат

За хората обикновено е шокиращо, а може би и забавно, да 
видят потенциалните си емоционални дарби, щом веднъж 
са видели сянката в действие. Често, моделът на поведение 
на по-висока вибрация е пълната противоположност на 
този в сянката! Тук виждаме архетипа на естествения 
човек. Това са хора, чието емоционално поле е толкова 
хармонично, че те правят всички връзки да изглеждат 
лесни. Вместо да блокира собствения си потенциал, 
2-рата линия се извисява чрез спонтанността на своето 
сърце. Независимо колко силни са емоциите, 2-рата линия 
може да намери лесен и естествен път да ги изрази, без 
да ги проектира върху някой друг, по какъвто и да било 
начин. Тази дълбока емоционална лекота прави 2-рата 
линия естествен магнит за хората, които се чувстват 
емоционално несигурни или зациклили. Аурата на една 
здрава 2-ра линия се усеща като нещо изключително 
комфортно за хората наоколо, а лекотата и усещането за 
лично присъствие на 2-рите линии, позволява на другите 
да се отпуснат, да дишат и да почувстват гръбнака си.
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3-ТА ЛИНИЯ – АВАНТЮРИСТЪТ / БЕГЛЕЦЪТ

Беглецът (Сянка)

Склонност на потиснатия характер: Да отвличате 
вниманието от себе си

Склонност на реактивния характер: Да създавате 
емоционални драми

Основен блокаж: Вие бягате от обвързването в живота 
си

Вече видяхме, че една от основните теми на 3-тата линия 
е обвързването: как тя да бъде последователна и да се 
обвърже в един живот, който е устроен да се променя? 
Ако сравнявате живота си с този на другите около себе си, 
вероятно ще се опитате да го оформите по начин, който 
усещате като по-сигурен и по-стабилен. Когато тази външна 
стабилност се разпадне, както вероятно ще се случи, е 
възможно да се почувствате сякаш сте се провалили. Това 
може да бъде много болезнен процес за 3-тата линия.

Емоциите са душата на връзките и в определени 
моменти, 3-тата линия може да се чувства претоварена 
от тях, особено ако носи в себе си дълбоко чувство за 
малоценност. Това води до класическия архетип на 3-тата 
линия – беглеца. В желанието си да избегне чувството за 
малоценност, 3-тата линия развива всякакъв вид стратегии, 
за да избегне конфликта. На нивото на потискането, 
всичко това е свързано с отклоняване на вниманието. 
Това може да бъде направено по какви ли не начини, но 
един от най-разпространените е чрез хумор. 3-тата линия 
има естествена дарба – чувство за хумор, но на нивото на 
сянката, тя често го използва за отклоняване на вниманието. 
3-тата линия има и дарбата да се адаптира и това също е 
нещо, което сянката ще използва на емоционално ниво. 
Това прави от този тип хора изплъзващи се и те трудно 
поемат ангажимент.
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Въпреки че сянката на 3-тата линия ще се опита 
максимално да избегне всичко, което я кара да се чувства 
неудобно, на реактивното ниво, тя създава всякакъв вид 
ситуации, които водят точно до това. Такъв живот може да 
бъде много цветущ за наблюдаване отстрани, но и много 
болезнен, когато вие сте човекът на шофьорското място. 
Когато 3-тата линия реагира емоционално, тя има навика 
да бяга колкото се може по-бързо от човека или мястото, 
където се е появила болката. Впоследствие, това може да 
се превърне в навик да създавате драми и после да бягате 
от тях.

Авантюристът (Дарба)

Вътрешна сила: Да се смеете на себе си

Външна сила: Да приемате чувствата на другите

Най-висш потенциал: Ентусиазмът ви за живот е 
заразителен

Когато самоосъзнаването трансформира темите на сянката 
в 3-тата линия, можем да видим как се появява един много 
по-различен набор от дарби. Трансформацията винаги се 
базира на честност към себе си, която внася перспектива, 
а с нея идва умението да се смеете на себе си и се 
разкрива начинът, по който се разгръща вашата дхарма. 
Това е 3-тата линия като един емоционален авантюрист. 
Взаимоотношенията са толкова богата част от човешкия 
опит и щом веднъж 3-тата линия преодолее страха си 
от обвързване, тя научава много за живота и за хората. 
Способността да се смеете на себе си е проявление на 
състрадание. Осъзнаването винаги носи това вътрешно 
чувство за хумор, защото то ви показва колко сте човечни. 
Вие сте склонни да допускате грешки и нещата невинаги 
се случват, както очаквате. Когато сте отдадени на 
собствената си искреност и на това да бъдете автентични, 
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животът може да бъде едно голямо приключение. Тази 
способност да се наслаждавате на несигурността в живота, 
поражда във вас едно дълбоко усещане за вътрешно 
доверие. Оттам извира вашият ентусиазъм. Поради  
тази причина, другите ще започнат да ви имат доверие, 
без да се налага непрекъснато да искат нещо повече от 
вас. Винаги ще зависи само от вас „да останете в стаята”, 
вместо да се опитвате да търсите начин да избягате.

4-ТА ЛИНИЯ – ГРИЖОВНИЯТ / ПОЛИТИКЪТ 

Политикът (Сянка)

Склонност на потиснатия характер: Емоционална 
вцепененост

Склонност на реактивния характер: Да “отрязвате“ 
другите по жесток начин

Основен блокаж: Вие отхвърляте другите, преди те да 
успеят да отхвърлят вас

Сянката на 4-тата линия е политикът. 4-тата линия е 
способна да използва значителните си социални дарби, 
за да прикрие собствения си вътрешен страх и/или болка. 
3-тата и 4-тата линия са най-явните емоционални линии, 
измежду всички шест линии. И все пак, на вибрацията 
на сянката и двете изявяват модели, които могат да 
изглеждат най-малко емоционални, тъй като и двете 
използват различни средства, за да се опитват да избягват 
конфликта и болката. 3-тата линия може и да избяга, но 
4-тата линия се преструва, че всичко е наред. Когато има 
предизвикателен емоционален обмен, такъв тип хора 
могат да преживеят как сърцето им се затваря и как цялото 
им същество се вцепенява на емоционално ниво. Това 
вцепеняване позволява на техния ум да поеме контрол и да 
се справи със ситуацията, за сметка на емоциите. Важно 
е да помним, че нито един от моделите в сянка не е по 
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вина на някого. Те не са преднамерени. Те са несъзнателни 
механизми за справяне, които сме заучили като деца. 
Затова когато сърцето на 4-тата линия се вцепени, то не 
е защото тези хора го искат. Никой не иска да бъде със 
затворено сърце. И все пак, това означава, че 4-тата линия 
може да изглежда много студена, когато се изразява от 
това място на вцепенение в себе си.

Грижовният (Дарба)

Вътрешна сила: Да бъдете нежни към себе си

Външна сила: Да се свързвате дълбоко с другите

Най-висш потенциал: Щедрият ви дух позволява на 
другите да приемат себе си

От всеки модел в сянка произлиза дарба. В случая на 
4-тата линия, това е способността да се грижите за себе 
си с нежност и търпение. Тъй като 4-тата линия има 
склонност да се чувства емоционално вцепенена, когато 
бъде поставена в уязвима позиция, тези хора могат да се 
научат как да се изваждат от това състояние. Те правят 
това като на първо място приемат, че затварянето им не 
се е случило по тяхна вина, преднамерено. След това те 
могат да потърсят нежна подкрепа или ако другият не 
може да им я даде, могат да се оттеглят и да си я дадат 
сами на себе си. От осъзнаването как отново можете 
да отворите сърцето си, се появяват многото велики 
дарби на 4-тата линия – умението да учите другите как 
да правят същото, например или умението да бъдете 
уязвими открито и да комуникирате автентично, когато 
преживявате емоционална болка. Всички тези дарби 
придават на 4-тата линия едно качество на мекота, което 
се комбинира с невероятна вътрешна сила и това прави 
тези хора изключително грижовни към другите.
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5-ТА ЛИНИЯ – ЛИДЕРЪТ / ЖЕРТВАТА

Жертвата (Сянка)

Склонност на потиснатия характер: Да се изгубите в 
самосъжаление

Склонност на реактивния характер: Да карате 
другите да се чувстват като жертви

Основен блокаж: Вие създавате мрежа от илюзии, 
която ви държи в плен на собствения ви ум

5-тата линия е моделът на жертвата. В действителност, 
всички състояния на съзнанието в сянка сочат към 
някакъв вид жертвен начин на мислене, но 5-тата линия 
обхваща същността на тази роля. Може би си спомняте, че 
Целта от Активиращата поредица в 5-та линия е свързана 
с гласа и това е причината, поради която това е архетипът 
на лидера. Потиснатият характер на тази линия често се 
проявява като тон на оплакване. 5-тата линия зацикля в 
самосъжаление и подсъзнателно може да създаде цяла 
една реалност около това защо тя заслужава вашето 
съжаление. Това е негативен похват, чрез който такъв тип 
хора се опитват да получат внимание и любов. От друга 
страна, реактивният характер, който се подхранва от гняв, 
използва гласа, за да омаловажи другите и да ги накара 
да се почувстват незначителни. Този модел ще възприема 
другите като жертви и ще се възползва или от по-слабата 
им позиция, или от не толкова самоуверения им характер. 
И двата модела идват от едно вътрешно отношение, което 
обикновено се изгражда с течение на времето.
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Лидерът (Дарба)

Вътрешна сила:  
Да виждате нещата ясно за себе си

Външна сила:  
Да използвате яснотата си, за да помагате на другите

Най-висш потенциал:  
Практичният ум ви прави силен и естествен лидер

5-тата линия трябва да пробие някои дълбоко заложени 
вътрешни бариери, за да успее да отключи най-висшия 
потенциал в живота си. На вибрацията на сянката, тя  
може да бъде в капана на подсъзнателното си поведение, 
базирано на индивидуално оцеляване. Когато това 
отношение отпадне, благодарение на дълбоко 
самоосъзнаване, 5-тата линия се появява триумфално 
с всичките нужни качества, за да бъдете един истински 
лидер. Първото от тях е вътрешната сила да виждате ясно 
какво се случва вътре във вас. Точно това е прозрението, 
което изважда 5-тата линия от жертвения начин на мислене. 
То позволява на 5-тата линия да помага на другите да се 
измъкнат от същата тази трудност. Вибрацията на сянката 
се разстила върху планетата като едно голямо покривало, 
затова когато 5-тата линия се пробуди, първото нещо, което 
иска да направи, е да освободи другите от това да бъдат 
зависими жертви и да им помогне да бъдат автентични, 
емоционално-независими възрастни. Магнетичната сила в 
гласа на една пробудена 5-та линия може да привлече на 
помощ много хора, а практичният ум може да предложи 
ефективни решения. Така функционира 5-тата линия на 
своя максимум.
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6-ТА ЛИНИЯ – ВИЗИОНЕРЪТ / СЪДИЯТА

Съдията (Сянка)

Склонност на потиснатия характер:  
Да не проявявате интерес и да бъдете надменни

Склонност на реактивния характер:  
Да обезсилвате другите, чрез интелекта си

Основен блокаж:  
Вие се изолирате чрез своята преценка за всичко и за 
всеки

6-тата линия носи в себе си едно чувство за 
непривързаност, което я различава от всички останали 
линии. Това може да бъде нейната сила, но и нейното 
падение. На вибрацията на сянката, 6-тата линия никога 
не успява да стигне до своята обективна перспектива, 
а остава надменна и дистанцирана. Това е класически 
механизъм за справяне на 6-тата линия, който прави така, 
че целият емоционален обмен да премине през ума. Това 
може да придаде на хората с 6-та линия надменност или 
арогантност и да накара другите да си мислят, че 6-тите 
линии са безчувствени. Реактивният характер тук е изцяло 
свързан с това да използвате интелекта си, за да накарате 
другите да се чувстват слаби, въпреки че често, това не 
е нарочно. Сянката на 6-тата линия може да се чувства 
напълно неемоционална в някои моменти и е способна да 
анализира чуждите емоции, без самата тя да се ангажира 
емоционално. Това може да доведе до усещане за дълбока 
изолация в 6-тата линия.
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Визионерът (Дарба)

Вътрешна сила:  
Да се включвате на всяко едно ниво в живота

Външна сила:  
Да бъдете образец за другите

Най-висш потенциал:  
Вашето доверие в живота помага на другите да вярват 
в себе си

Една от ключовите думи за дарбата на 6-тата линия е 
доверие. Този тип хора трябва да се научат както да се 
доверяват на другите, така и да се доверяват на собствения 
си процес, който може да включва и това да се доверят 
на собствената си липса на чувства. Докато осъзнаването 
навлиза все по-дълбоко в тялото, 6-тата линия започва да 
разбира, че умът рядко има отговора, който вие си мислите, 
че има. Дарбата на 6-тата линия се проявява с търпение. 
Като една 6-та линия, трябва да си давате време, за да 
преценявате нещата. Ще отнеме време, преди емоциите 
ви да успеят да се появят на повърхността, затова е нужно 
да накарате другите да разберат, че често, вие все още 
не знаете как се чувствате. Когато си дадете време, ще 
откриете, че във вас се събужда една напълно нова част 
от вашето същество. Чувствата ви дават такава дълбочина 
на прозрение, че се освобождавате от навика да бягате 
право в ума и се научавате да се включвате в процесите 
на взаимоотношенията, вместо да ги наблюдавате отвън. 
На това напреднало ниво, вашият ум работи в хармония 
с чувствата и точно оттам идва вашата визионерска 
дарба – тя извира от намерението в клетките, дълбоко 
във вашето тяло. 6-тата линия е невероятно чувствителна 
към разгръщащия се ритъм на живота, затова тя винаги 
носи в себе си усещане за дълбоко доверие в правилния 
момент на събитията. На свой ред, това настройване към 
дълбоката мъдрост на тялото прави от 6-тата линия човек, 
при когото можете да отидете за съвет по отношение на 
всеки аспект от живота си.
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Сферата на целта

КАК ДА СЪЗЕРЦАВАМЕ СФЕРАТА НА ЦЕЛТА 
ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Може би започвате да придобивате представа каква е 
разликата между работата с Активиращата поредица 
и гмуркането във Венерината поредица. Венерината 
поредица ви дава огромна дълбочина на самопознание, 
което да съзерцавате. И нека повторим колко е важно да 
бъдете търпеливи с това знание. Понякога е възможно да 
прочетете линия, която изглежда, че не ви принадлежи, 
но въпреки това да резонирате дълбоко с нея. Когато се 
задълбочите в Потока на Венера, вероятно ще откриете, че 
тази линия действа на едно по-дълбоко ниво. Разбирането 
за Венерината поредица прилича по-скоро на разбиването 
на шифъра на сейф. Има различни комбинации и 
поредици, през които трябва да преминете, преди вратата 
да се отвори. Струва си да споменем и че всяка линия 
ви предлага своята мъдрост, независимо какъв е вашият 
профил. Колкото повече напредвате в това знание, толкова 
по-малко ще мислите за външния си профил. Понякога 
мъдростта е мистериозна и тя намира своя път към вас 
по един индиректен и изненадващ начин. Още веднъж 
ще ви напомня колко е важно да забавите темпото вътре 
в себе си, за да може съзерцанието ви да усвои, да пресее 
и да филтрира собствената ви лична истина от тази 
информация.

Уникалността на Златния път е в това, че той е едно 
вътрешно пътешествие на трансформация. Тук има 
парадокс, тъй като независимо, че сега пътуваме през 
емоционалния пейзаж на нашите взаимоотношения,  
ние същевременно вървим и по един много личен път. 
Само вашето осъзнаване може да свърши тази работа. 
Вашите взаимоотношения просто ви дават един полезен 
огледален образ. Въпреки че може би ще проявите 
желание да споделите своите прозрения с партньора си 
или най-близките си хора, Потокът на Венера ви тласка 
навътре, вместо навън. Той продължава да ви подканва 
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да наблюдавате своя собствен вътрешен свят, тъй като 
лесно можем да бъдем въвлечени обратно в драмата на 
емоционалния си живот.

Истината е, че по-голямата част от комуникацията във 
взаимоотношенията се случва без думи. Ние обменяме 
химични сигнали чрез невидимите електромагнитни 
потоци и импулси на аурата. Нашите мисли, намерения и 
чувства винаги се пренасят във времето и пространството, 
преди дори да ги осъзнаем. В повечето си взаимоотношения 
влагаме много време и усилие в опита да комуникираме 
вътрешното си състояние на неудовлетворение, но това 
неудовлетворение е наш личен дълбок проблем и за 
човек е трудно да намери изход от подобно състояние 
посредством разгорещен разговор.

Интензитетът на емоциите може да бъде едно прекрасно 
явление. Дори и некомфортните чувства могат да бъдат 
оценени на едно определено ниво. Това със сигурност е 
една от целите на Венерината поредица – да ни измъкне от 
навика ни да се пристрастяваме към повърхностните драми 
в живота си. Ако се научим да не се хващаме на стръвта, 
ние ще намерим едно по-дълбоко спокойствие вътре в 
себе си. От това спокойствие се появява по-искрена и ясна 
форма на общуване. Диалог, който извира от дълбините 
ни, е рядко и скъпоценно явление. Нужни са много любов 
към себе си и вътрешно търпение, за да стигнем до това 
по-дълбоко ниво, което лежи под ежедневната драма.
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СЪЗЕРЦАВАНЕ И РАБОТА С ВАШАТА ВЕНЕРИНА 
ПОРЕДИЦА

Щом сте стигнали до Ядрото на вашия профил, вече 
имате всички необходими съставки за една мощна 
трансформация в живота си. Отварянето на сърцето ви 
е продължителен процес, който има нужда от постоянно 
пречистване на вашето съзнание. Има много начини за 
работа с вашата Венерина поредица. Докато си давате 
нужното време тя да доведе до продължителни промени 
във вас, би било полезно да си създадете някаква структура, 
която да следвате. Може би ще пожелаете да се върнете в 
началото и да си дадете седмица или дори месец, за да 
съзерцавате всяка сфера от своята Венерина поредица. 
Можете да направите това сами като вътрешен процес или 
заедно с друг човек или група.

Синтезът на ген ключовете е отворена система. Насърчени 
сте да бъдете иновативни чрез своите собствени дарби и 
да откриете най-добрия начин за работа с този материал. 
Съзерцавайте ген ключовете и техните линии и скоро 
ще видите как се появява един естествен подход, който 
ще се напасне към вашия характер и начин на живот. 
Съзерцанието си остава вътрешен процес, но споделянето 
на прозренията от вашето съзерцание с други хора през 
определени периоди от време, може да бъде нещо много 
силно.

Както беше споменато по-рано, във връзките, партньорът 
ви невинаги ще бъде заинтересован да работи с Венерината 
поредица. Ако това е така, не се притеснявайте. Нужен е 
само един човек, който да работи с Венерината поредица, 
за да се промени първоначалната вибрация на отношенията 
във връзката. Когато се измъкнете от своите жертвени 
модели на мислене, чувства и реакции, това ще създаде 
среда за вашия партньор по естествен начин да започне 
все повече да осъзнава своите собствени модели. Помнете 
също, че не трябва да се придържате прекалено строго 
към следването на своите собствени ген ключове и линии. 
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Ако започнете да виждате модели на други линии и ген 
ключове извън своя профил, използвайте мъдростта на ген 
ключовете, за да ви помогне да разберете и другите теми. 
Понякога мистерията на живота не може да се събере на 
един-единствен лист хартия!

Освен това, можете да обърнете внимание и на 
многобройните динамики, които се появяват, когато 
сенките и различните модели на нараняване се задействат 
взаимно. Когато динамиката на вината, например, си 
взаимодейства с потискането, тя е много по-различна от 
динамиката на вината, взаимодействаща си с отхвърляне.

Да разплитаме нишките на вибрациите на сенките и на 
контрола, който им даваме върху живота си, може да бъде 
много просветляващо. Преди всичко, този труд изисква 
време и търпение. Осъзнаването на модела е най-добрият 
инструмент за излекуване, който имате на разположение. 
Ако забележите, че се държите по определен начин, дори 
и той да не ви харесва, вие вече сте на половината път към 
дома. Разплитането на раната просто има нужда от повече 
време.

ИНТЕГРИРАНЕТО НА ВЕНЕРИНАТА ПОРЕДИЦА В 
ЖИВОТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ

През годините са ме молили да се опитам да опростя 
трансмисията на ген ключовете, за да се хареса и разбира 
от масовия пазар. Въпреки най-добрите ми опити, ген 
ключовете продължават да се проявяват чрез езика на 
моята собствена култура, обуславяне и моите собствени 
ген ключове и линии. Сама по себе си, Венерината 
поредица изисква много задълбочено разбиране, преди да 
бъде споделяна с терапевтична цел. Винаги е изкушаващо 
да вземем едно ново знание и да го внесем в света преди да 
сме го въплътили в себе си напълно. Понякога, обаче, това 
е част от нашия процес на излекуване.

Синтезът на ген ключовете е жива трансмисия от мъдрост 
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и осъзнаване. Тя е създадена да бъде разпространявана 
от хора, които усещат как нейната истина резонира в 
собствената им ДНК. Личното просветление също се 
появява от дълбоко търпение. То се появява неочаквано 
и се излъчва по мистичен начин чрез тона на гласа ви, 
светлината в очите ви и лекотата на вашето докосване. 
Моля всички, които четете тази книга, да си дадете време 
да усвоите това знание и ако искате да помогнете на някой 
друг и той е отворен, можете да му предложите насока, 
но в същото време го насочете и към този материал. Ако 
вие сте получили прозрението си благодарение на своята 
собствена отдаденост и самоосъзнаване, то тогава има 
защо да окуражите и другите да тръгнат по същия път.

Живеем във време, в което много духовни учения се 
появяват в света. Много от тях ни дават отговори чрез 
техники и учители, които могат да бъдат вдъхновяващи, но 
вършат цялата работа вместо нас. В този смисъл, няма нищо 
по-силно от съзерцанието. Вие сте мистерия и Златният 
път на ген ключовете ви предлага маршрут към вашата 
мистерия, но пътешествието зависи само и единствено от 
вас. Вие сте тези, които трябва да свършат работата. Вие 
трябва да почукате на вратите. Венерината поредица е 
дълбока мъдрост и може да ви е нужен цял живот, за да 
я разберете истински. Сама по себе си, тя е духовен път 
и тази перспектива може да ви подхранва. Можете да се 
отпуснете в свободата, която дълбокото съзерцание ви 
носи.

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ЗЛАТНИЯ ПЪТ – ЕДНА 
НОВА ВИЗИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Преди всичко, Венерината поредица е инструмент 
за трансформация, чрез който работим с нашите 
взаимоотношения и ги възприемаме като духовен път за 
собственото ни пробуждане. Когато се научите да бъдете 
състрадателни към себе си и да се държите нежно в 
прегръдката на любовта към себе си, е възможно да видите 
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как една напълно нова визия за взаимоотношенията 
започва да се появява пред очите ви. Повечето от нас са 
наследили една романтична представа за връзките – че те 
трябва да бъдат страстни, трябва да ни подсилват и да бъдат 
съвършени. Това със сигурност са разбираеми желания, но 
истината е, че всяка връзка е уникална и тя се определя 
от своята химия и карма. Всяка връзка в живота ви е едно 
духовно пътешествие, в смисъл, че тя ще ви подлага на 
изпитание и по някакъв начин, ще ви учи да се развивате.

Щом веднъж започнете да работите със собствената си 
Венерина поредица, има вероятност да откриете, че вашето 
вътрешно определение за „съвършена връзка”, започва да 
се променя. Във всяка връзка има нещо красиво, ако просто 
успеете да видите и да приемете нейните граници. Би било 
добре, ако запомним това първо златно правило на Златния 
път:

 1. Вибрацията се преобразува в химия.

Вибрационната честота на вашето отношение във всеки 
даден момент, се предава на вашата ДНК и бързо се 
превръща във ваша реалност. Знаейки това, вие имате 
свободата да изберете как да устроите живота си.

Вие сте тези, които сътворявате своето собствено здраве, 
връзки и вътрешно удовлетворение.

Второто златно правило идва под формата на едно 
предупреждение – нужно е да бъдем много внимателни 
дали използваме своето знание (съзнателно или 
подсъзнателно) като оръжие. Във взаимоотношенията ни, 
лесно можем да посочваме сенките на другите. Нашето его 
може да използва дадено знание, за да се опитва да помага 
на другите, но всъщност, нашият порив да помагаме 
на другия се превръща в разсейване от собствения ни 
процес. Ако искате да помогнете на другите наистина, 
ще направите най-добре, ако забравите изцяло за техните 
сенки и съзерцавате само техните дарби и сидхи. Ако някой 
попадне в даден модел на сянка, му върнете вибрацията на 



Венерина поредица

36

неговото сидхи в отговор. Бъдете образец за другите, като 
им отговаряте с техните собствени по-високи вибрации. 
Сенките са си само за вас!

Нека това бъде второто златно правило на Златния път:

 2. По отношение на себе си, повишете 
осъзнаването си за своите сенки. По отношение на 
другите, повишете осъзнаването си за техните дарби и 
сидхи.

Освен това, второто златно правило ни напомня и 
за третото, което е, че вие също трябва да повишите 
осъзнаването си за своите собствени дарби и сидхи, тъй 
като това ще ви позволи да гледате на своите сенки с нежни 
и прощаващи очи. За тази цел е необходимо да използвате 
въображението си. Нашето въображение е вълшебно, тъй 
като то има капацитета да отвори астралното ни тяло – 
нашите емоции. Припомнете си филм, книга или поема, 
която пленява вашето въображение и отваря сърцето 
ви на мига. Като прилагаме ген ключовете, можем да 
си представим себе си в състоянията на сидхи. Така си 
даваме възможност да си представим, че сме станали 
Буда, Христос или светец. Отваряме ума и сърцето си 
за неограничените възможности на живота. След това 
нашата вътрешна цел започва да се активира. Целият този 
поток от пътеки в Активиращата и Венерината поредица 
започва да отваря и да разширява нашето съзнание. Това е 
целта на съзерцателното ни търсене. Чрез систематичната 
и последователна употреба на въображението ни, ние 
постепенно започваме да попиваме истината, заложена в 
ген ключовете. Започваме да резонираме с холографния 
език, да виждаме и усещаме как неговата логика действа 
вътре в нас.

Затова третото златно правило се отнася до употребата на 
нашето въображение:

 3. Използвайте безграничната сила на своето 
въображение, за да продължавате да разширявате и 
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Как да интегрираме Венерината поредица в живота си

подобрявате отношението си към живота и връзките 
ви.

ЕДИН ПОСЛЕДЕН ДАР

Най-дълбоките истини винаги са най-простите. Този 
последен дар идва под формата на прост и практичен съвет 
както за мъжете, така и за жените и той веднага може да 
подобри динамиката на вашата партньорска връзка. Това е 
нещо, което можете да споделите с всеки човек в живота 
си и после да наблюдавате как в неговата връзка започва 
да се случва трансформация.

Жени, вие сте сърцето и огнището на връзката. От 
незапомнени времена, мъжката ДНК е имала нужда да 
излезе навън и да ловува. Това означава, че мъжете имат 
дълбока архетипна нужда да излязат през вратата и да 
се върнат. Мъжката психика се отпуска най-вече, когато 
мъжът знае, че може свободно да си тръгне и после да се 
върне при една прегръдка за добре дошъл. Това е чувство, 
което можете да пресъздадете, доколкото ви позволява 
вашето въображение и начин на живот. Накарайте мъжа 
да се почувства едновременно свободен и добре дошъл по 
начин, който усещате балансиран и честен за себе си.

Мъже, направете така, че вашата жена да разбере, че тя 
стои в центъра на живота ви. Където и да сте и каквото и да 
правите, независимо дали тя присъства или не, взимайте 
предвид нейните чувства. Не е нужно задължително да ѝ 
споделяте това, тъй като тя ще го усеща интуитивно. Ако 
жената усети, че има нещо, което за вас е по-важно от 
вашата връзка с нея, тя вече няма да се чувства отпусната 
и сигурна в тази връзка. Подарете ѝ подаръка на своята 
абсолютна отдаденост.





ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 

ЗЛАТНИЯТ ПЪТ НА
ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ
ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ВАШАТА  

ПЕРЛЕНА ПОРЕДИЦА

Лична покана от Ричард Ръд

Поздравления! Човек трябва да има смела душа, за да прояви 
постоянство и да измине целия път на своята Венерина поредица. Този 
невероятен труд ще продължава да съзрява в живота ви и да отваря 
нови възможности във вашите взаимоотношения. Вие сте избрали 
най-мощния и най-плодотворния духовен път, който съществува 
– пътя на любовта. Докато осъзнаването ви продължава да отваря 
сърцето ви, ще настъпи прекрасен момент, в който това отваряне ще 
продължи да се случва от само себе си.

Тази ценна вътрешна трансформация води по естествен път към 
порива да споделите сърцето си по един много по-всеобхватен начин 
в света. Любовта поражда синхроничности и това води до ново 
ниво на благополучие. Това по-дълбоко отваряне към по-голямото 
колективно поле се описва по-подробно във вашата Перлена поредица 
– големият финал на пътешествието ви по Златния път. Перлата е 
вашата жътва, тя връща благословията и късмета обратно в живота 
ви, в степен, за която може би не сте си и мечтали, откакто сте били 
дете.

Затова ви насърчавам да предприемете последната стъпка към вашата 
Перлена поредица, когато се почувствате готови и да доведете 
докрай своето епично пътешествие в многобройните мистерии на 
съкровената ви същност.

Желая ви любов и бъдете благословени по време на вашето 
пътешествие!

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

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

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




ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

ЗЛАТНИЯТ ПЪТ НА
ГЕН КЛЮЧОВЕТЕ

ГЕНИЯТ
ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ВАШАТА  

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




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

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

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

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




ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ 

ИЗКУСТВОТО НА 
СЪЗЕРЦАНИЕТО

ЕДИН НЕЖЕН ПЪТ КЪМ ЦЯЛОСТНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

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

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

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

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


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!

http://www.genekeys-bulgaria.com


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.

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!


