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PARTEA I – MAREA SCHIMBARE
INTRODUCERE LA A 55-A CHEIE A GENELOR
Știai că ai o secvență genetică unică, ce dictează dezvăluirea adevăratei tale
naturi? Ţelul acestei cărți, așa cum o afirmă și titlul, este revelarea acestui scop
superior ascuns în ADN-ul tău. Sinele superior – latura cosmică a fiecăruia dintre
noi, care transcende corpul muritor – a stat ascuns, în secret, în cadrul omenirii, timp
de ere întregi. Întrucât se află în interiorul corpului, chiar sub nasul nostru, cum s-ar
zice, marii mase a omenirii nu i-a trecut niciodată prin cap să caute sentimentul de
pace și împlinire de durată într-un loc atât de evident. Până acum, călătoria interioară
a fost calea celor puțini și aleși – a acelor aventurieri îndrăzneți și pioneri curajoși
ai planurilor interioare. Din acest motiv, adevărata noastră natură divină a părut
inaccesibilă omului de rând, ale cărui priorități principale au fost supraviețuirea și
administrarea vieții în lumea exterioară.
Toate aceste lucruri sunt pe cale să se schimbe. Pe măsură ce călătorești de-a
lungul numeroaselor niveluri de frecvență din această carte, vei începe să-ți formezi o
idee despre cât de bogat, frumos și divers este drumul spre trezire. În miturile tuturor
culturilor apar indicii care ne vorbesc despre vremea Marii Schimbări ce va veni.
Omenirea simte această schimbare acum, deoarece ea se petrece în aceste momente.
De-a lungul unei perioade evolutive relativ scurte, lumea în care trăim se va transforma
într-o lume pe care majoritatea dintre noi am considera-o pură fabulație. Trăiești întrun moment profund romantic – momentul în care prințul sărută Frumoasa Adormită
și, dintr-o dată, ea se trezește complet. Iar odată cu trezirea ei, lumea se transformă.
Această Mare Schimbare este tema centrală întrețesută în fiecare propoziție din
această carte. Dacă citești aceste cuvinte, ghidul tău interior a găsit de cuviință să-ți
reamintească de acest extraordinar eveniment profetic, fie pentru a-ți confirma, fie
pentru a-ți declanșa propriul proces personal de trezire.
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Așadar, dă-ți voie să-ți confirmi propria călătorie – care te-a adus
la acest moment din timp – chiar acum, când citești aceste cuvinte. Noi,
ființele umane, urmăm vectori diferiți în timp și spațiu, iar drumurile
fiecăruia dintre noi trebuie, la un moment dat, să se intersecteze în acest
unic punct, adânc în interiorul corpului. Există un loc în ADN-ul tău al
cărui singur scop este de a declanșa această trezire. A 55-a Cheie a Genelor
descrie acest loc; însă, mai presus de aceasta, ea îți permite să contempli și
să accelerezi procesul propriu-zis de trezire. A 55-a Cheie și sora sa, Cheia
a 22-a, întrupează cel mai puternic și profund mesaj al acestei cărți. Cheia a
55-a descrie forța evolutivă care se deplasează dinspre materie către spirit,
iar Cheia a 22-a, forța involutivă care se deplasează dinspre spirit către
materie. Împreună, aceste două Chei ale Genelor reflectă chintesența Marii
Schimbări.
În timp ce citești cuvintele și ideile din spatele acestei Chei, permitele să sape în cele mai profunde ascunzișuri ale ființei tale. Există înăuntrul
tău coduri de memorie inactive, care sunt concepute special pentru a
fi activate și trezite de această transmisie. Pe măsură ce îi permiți să te
pătrundă, ar fi bine să fii atent la sentimentele, gândurile și impulsurile care
se agită în interiorul tău. Chiar dacă simți rezistență față de această Cheie a
Genelor, rezistența trebuie acceptată și respectată. Trezirea este un proces
care se desfășoară conform propriei sincronicități misterioase. Așadar, te
invit să tragi adânc aer în piept, dându-ți voie, poate, să oftezi profund din
când în când; și, mai presus de toate, te rog să te bucuri de zborul în această
lume minunată în care fantezia devine realitate...
Bine ai venit în inima transmisiunii Cheilor Genelor!
A 55-A UMBRĂ – VICTIMIZAREA
PLASA LUI INDRA
A 55-a Cheie a Genelor și călătoria mitică de la Umbra sa către
Siddhi constituie cu adevărat sufletul acestei lucrări despre cele 64 de Chei
ale Genelor. În toată matricea genetică, nu există notă care să vibreze mai
pătrunzător și să fie mai contemporană, decât această odisee a trecerii
prin efervescenta lume subterană a mentalității de victimă și a ieșirii la
suprafață, în aerul curat și pur al libertății. Dintre toate Cheile Genelor,
aceasta este cea după care noi, oamenii, tânjim cel mai mult - și acesta este
Darul pe care cu toții îl vom primi, în curând, la nivel colectiv. Întreaga
rațiune din spatele momentului apariției acestei lucrări despre cele 64 de
Chei ale Genelor se găsește aici, în a 55-a Umbră. Ea a fost tema centrală
a omenirii încă de când dezvoltarea neocortexului ne-a dat capacitatea de a
reflecta conștient asupra sinelui. Este vorba despre leitmotivul victimei.
A 55-a Umbră a Victimizării și partenerul său de programare, a
59-a Umbră a Necinstei, programează la nivel celular toate ființele umane

într-un singur scop – ele se asigură că fiecare individ devine propriul său
inamic. Există o lege universală, redată colocvial prin sintagma „bine faci,
bine găsești”, iar Umbra a 55-a nu percepe această lege. Esența acestei legi
universale este exprimată prin faimoasa axiomă biblică „ceea ce semeni,
aceea vei culege.” Aceste clișee atemporale sunt privite, în general, ca fiind
aplicabile exclusiv la nivelul superficial al vieții și nu proceselor energetice
mai profunde. Adeseori, se pare că aceia care ating succesul în viață o
fac, de fapt, în detrimentul celor din jurul lor. Pe de altă parte, oamenii
cei mai inocenți și cu inima deschisă pot trece prin încercări groaznice,
care par a nu avea nici o explicație. Așadar, la suprafață, poate părea că
sintagma biblică de mai sus este irelevantă și este, în general, surghiunită
pe tărâmurile înțelepciunii populare.
Din cauza acestei tendințe de a vedea numai suprafața lucrurilor,
conștiința de masă a omenirii trece cu vederea unul din cele mai profunde
secrete ale vieții – și anume că, la nivel energetic, întotdeauna culegi, întradevăr, numai ceea ce semeni. Pur și simplu, durează ceva mai mult până
când acest lucru se reflectă în planul material. Expresia supremă a celui deal 59-lea Siddhi este Transparența și, așa cum stă martoră această însușire,
în cele din urmă nu te poți ascunde de tine însuți. Așadar, secretul celei
de-a 55-a Umbre și a depășirii ei depinde de un singur factor – propria ta
atitudine. Nu contează ce ți se întâmplă, ci cum reacționezi la ceea ce ți se
întâmplă.
PIERDEREA ATITUDINII
Conceptul de atitudine are, de fapt, numai două dimensiuni – fie te
comporți ca și cum ai fi o victimă a împrejurărilor, fie îți asumi întreaga
responsabilitate pentru situația în care te afli. Deși pare simplu, această
afirmație ascunde o realitate mai complexă. Întrucât analizăm a 55-a
Umbră, vom privi mai întâi la ce se întâmplă atunci când joci rolul victimei
împrejurărilor. A 55-a Umbră este localizată adânc în ganglionii dorsali ai
plexului solar și are legătură cu sentimentele. La nivele scăzute de frecvență,
ființele umane privesc în afara lor atunci când trăiesc suișuri sau coborâșuri
emoționale. Avem nevoie să asociem un motiv stărilor noastre emoționale.
La capătul de sus al spectrului emoțional, credem că adevărata bucurie este
un efect și nu o cauză. Din cauza acestei credințe bine împământenite, ne
pierdem o bună parte din viață alergând după ceea ce credem că produce
efectul numit bucurie – fie relația perfectă, fie mulți bani, faimă, locuința
perfectă sau chiar Dumnezeu. La capătul de jos al spectrului emoțional,
jocul pe care-l jucăm este învinuirea. Dăm vina pe orice, de la mâncarea pe
care tocmai am consumat-o la parteneri sau la guvern, pentru faptul că ne
simțim rău.
Tendința umană de a căuta cauze exterioare ale modului în care ne
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simțim la un moment dat este cea mai importantă dependență de pe planetă.
Ea își are originile într-o credință fundamentală conform căreia suntem
victime ale propriei realități materiale. Această credință fundamentală
instalează un tipar de joasă frecvență care se consolidează perpetuu. Cu
alte cuvinte, cârmuiți de această atitudine interioară, devenim prizonieri
ai unei capcane construite chiar de noi, iar propriile noastre dorințe și
năzuințe sunt cele care ne prind în cursă. Când suntem triști, ne dorim să
ne fie bine, iar când ne este bine, ne atașăm de această stare și ne dorim
s-o păstrăm. Așadar, înseși emoțiile pe care le căutăm dau naștere la o
foame perpetuă de împlinire, împlinire pe care nu o putem atinge niciodată.
Suntem dependenți de căutarea împlinirii, nu de împlinirea însăși. De aici
emană vechea dilemă a găsirii raiului – dacă l-ai descoperi vreodată, nu țiar plăcea deloc, căci ceea ce îți plăcea, de fapt, era speranța împlinirii, nu
starea propriu-zisă de împlinire.
Aici descoperim secretul frecvenței înseși – ea este înrădăcinată în
atitudinea ta inconștientă față de viață. Deoarece adevărata ta atitudine
rămâne inconștientă, nu există nicio tehnică propriu-zisă care să te ajute
să-ți ridici frecvența. Singurul lucru de care ai nevoie pentru a atinge
viteza genetică de desprindere – frecvența care te trage afară din starea de
Umbră și te aduce la nivelul Darului – este înțelegerea. Aceasta trebuie să
înflorească în tine la nivelul ființei pure –  ea este înțelegerea faptului că ai
devenit fără să vrei victima propriilor tipare inconștiente de credință. Când
se petrece acest lucru, începi imediat să depășești starea Umbrei. Marele
învățător spiritual Gurdjieff a descris situația în cuvinte foarte simple și
frumoase, spunând, „Pentru a scăpa din închisoare, trebuie mai întâi să
înțelegi că ești în închisoare.”
FALSA LIBERTATE
Așa cum am menționat mai sus, există multe dimensiuni ale celei
de-a 55-a Umbre a Victimizării. În rețeaua care ne menține la o frecvență
joasă există multe meandre subtile. După cum spune o vorbă din bătrâni,
una dintre cele mai mari înșelătorii ale diavolului este de a-i face pe oameni
să-l caute pe Dumnezeu. Cele mai problematice aspecte ale Umbrei
a 55-a au legătură cu spiritualitatea, iar acest lucru este de o deosebită
importanță, cu precădere în era istorică actuală. Spiritualitatea însăși poate
deveni punctul focal al conștiinței victimei, deoarece te poate convinge,
cu extrem de mare ușurință, că poți face ceva pentru a te elibera de Umbre
și de suferințele emoționale. Această noțiune a dus la nașterea celei mai
mari iluzii dintre toate – și anume, că ar exista o realitate spirituală plasată
cumva în afara sferei experiențelor noastre. Privind cu claritate la acest
concept, descoperim același tipar al dorinței de a găsi împlinirea. Atunci
când creezi o realitate de neatins, îți poți petrece întreaga viață năzuind la

acea realitate, fără să trebuiască vreodată s-o trăiești în mod direct.
Pentru mulți indivizi religioși sau spirituali, acest adevăr poate fi
destul de greu de digerat. Iluminarea autentică nu este, de fapt, ceea ce ne
dorim cu adevărat. Aceasta nu este nici pe departe captivantă, ci de-a dreptul
obișnuită, banală. În ciuda acestui lucru, majoritatea curentelor spirituale
se construiesc pe căutarea extra-ordinarului. Nivelele ridicate de frecvență
nu duc în mod necesar la experiențe spirituale. Cultura contemporană New
Age mustește de materialism spiritual – cu alte cuvinte, oamenii dispun
acum de un drog totalmente nou, numit ‚căutarea adevărului’.
Este important de înțeles că nu e nimic în neregulă cu aceste lucruri.
Dacă simți o chemare spre a căuta ceva superior, atunci înseamnă că există
ceva care te impulsionează, te duce într-o direcție. Dacă rămâi consecvent
și urmezi acest drum până la capătul său firesc, el îți va dezvălui, în cele
din urmă, adevărata ta cale. Pentru unii oameni, căutarea reprezintă o cale
directă spre transcendență; însă, pentru alții, ea nu este decât o diversiune
care-i îndepărtează și mai mult de adevărata lor natură.
A 55-a Umbră nu permite căutătorului spiritual să-și urmeze chemarea
până la capăt, identificându-se fie cu forma învățăturii, fie cu învățătorul,
fie cu calea însăși. Așadar, putem observa trei categorii fundamentale de
oameni ce urmează o cale spirituală: cei care sunt prizonierii structurii unei
anumite învățături, cei care sunt prizonierii magnetismului unui anumit
învățător și cei care sunt prizonierii propriei constrângeri de a fi turiști
spirituali. Toate aceste trei capcane spirituale reprezintă etape autentice
ale oricărei căi ce va duce, în cele din urmă, la adevărata libertate. Însă,
în același timp, toate trei pretind a reprezenta libertatea însăși. Acestea
sunt unele dintre cele mai subtile nivele ale Umbrei Victimizării. După
cum vom vedea atunci când vom analiza Darul și Siddhi-ul Libertății,
adevărata libertate nu are nimic de-a face cu modul în care ne petrecem
timpul aici, în planul material. Libertatea autentică nu este un efect, ci un
tip de spațialitate în continuă expansiune, care apare spontan în interiorul
tău atunci când ajungi să înțelegi în ce măsură ești victima propriilor tale
credințe fundamentale.
MOARTEA DRAMEI
Una dintre cele mai mari ispite ale omenirii este idealul iubirii
romantice. În acest context, nu ne referim numai la dorința unei inimi
de a fi lângă o alta, ci la idealul romantismului într-un context mai larg.
Acesta este conceptul vieții ca o poveste romantică. Însuși fundamentul
iubirii romantice constă în imposibilitatea împlinirii reale a acesteia – ea
trebuie să curgă continuu între căderi cataclismice și înălțări extatice, dând
naștere unei minunate și bogate simfonii a emoției și dramei umane. Toate
artele scenice, de la cea mai nobilă piesă de teatru până la cea mai banală
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telenovelă, sunt o adevărată metaforă în cadrul metaforei vieții însăși. Din
cauza Umbrei a 55-a, suntem cu toții victime ale dramei vieții. Suntem
prinși într-o plasă complicată țesută din fire ale durerii noastre, pe de-o
parte, și plăcere, pe de altă parte. Iubim și detestăm plasa în același timp,
dar, mai presus de toate, suntem dependenți de ea, la fel cum suntem
dependenți de orice dramă intensă.
În lumea ta de vis și dedesubtul plasei capătă expresie cea mai
profundă năzuință. Sub plasă îți poți trăi visul – poți zbura, dansa, plânge,
suferi și, mai presus de toate, poți iubi. Și totuși, iubirea trăită în interiorul
acestei plase este profund limitată, o iubire care nu evadează niciodată din
strânsoarea propriilor iluzii. Sub această plasă, fie te îndrăgostești, fie îți
trece – oricum, rămâi o victimă a propriilor proiecții, așteptări și, inevitabil,
dezamăgiri. Plasa aruncată de a 55-a Umbră coregrafiază cursul tiparelor
respiratorii pe măsură ce urci și cobori în gamele tonale care compun
melodiile vieții. Uneori te scufunzi în melancolie și întreaga forță vitală
pare a ți se opri - și atunci respirația îți devine mai superficială. Cu alte
ocazii, zbori pe aripile unei bruște schimbări emoționale și inima îți bate
mai rapid, iar respirația îți umple pieptul până la refuz. Asta credem noi că
este libertatea. Între extreme, melodiile lasă locul cadențelor; schimbările
de tempo lasă locul frazelor, notelor, acordurilor, pauzelor și fiecărui tip
de sentiment imaginabil. Ne trăim viețile scufundați în aceste valuri și
procesarea noastră emoțională nu cunoaște sfârșit.
În ceea ce privește a 55-a Umbră, mutația ce vine va declanșa
sfârșitul dependenței noastre de drama vieții și începutul descoperirii
adevăratului înțeles al libertății autentice. În centrul său, a 55-a Umbră
ascunde năzuința conștiinței de a reveni la propria unitate, deși acest lucru
se exprimă cel mai des prin dorința romantică de a găsi sufletul pereche
perfect. Există un mit hindus minunat, cunoscut sub numele de Plasa lui
Indra, în care cosmosul este văzut ca o împletitură infinită, cu câte o piatră
prețioasă la fiecare nod al plasei. În fiecare piatră se reflectă perfect toate
celelalte pietre. A 55-a Umbră aruncă un văl peste aceste pietre prețioase,
ținând astfel omenirea prizonieră în plasă, lipsind-o de posibilitatea de a
trăi unitatea tuturor lucrurilor. Odată cu schimbarea ce vine, conștiența
noastră va putea, în sfârșit, să scape prin ochiurile plasei emoționale care
ne-a ținut atâta timp într-o stare de victimizare. Evadând, vom putea vedea
pentru prima dată adevărul unității noastre colective strălucind în fiecare
dintre nesfârșitele pietre prețioase ale lui Indra.
PLEXUL SOLAR – CEL DE-AL DOILEA CREIER
Matricea emoțională a celei de-a 55-a Umbre se află în regiunea
plexului solar din corpul uman. Imensul complex de ganglioni nervoși
din această zonă a fost adeseori denumit al doilea creier. El funcționează

independent de creierul cranian, prin intermediul controlului continuu
exercitat asupra funcțiilor vasculare și viscerale din corp. Intensitatea
voltajului stărilor noastre emoționale, în special a celor extreme, depășește
cu mult subtilele procese cognitive ale rațiunii, pe care le ținem la loc de
cinste și care provin din creierul cranian. Despre natura exactă a circuitelor
neurologice din plexul solar sau despre mecanismele funcționării sale și
adevăratul său potențial se știu relativ puține lucruri. Ceea ce știm totuși
este că, în ciuda tuturor eforturilor noastre, emoțiile au mai multă autoritate
asupra noastră decât mintea, iar lumea din jurul nostru este mărturia vie a
acestui lucru.
RETREZIREA PLEXULUI SOLAR – ENIGMA ERELOR
O mare parte din transmisiunea celei de-a 55-a Chei a Genelor
privește viitorul speciei noastre pe măsură ce trece prin Marea Schimbare;
iar din acest punct de vedere, această Cheie este o scriere profund profetică.
Totuși, una dintre cele mai importante piese ale puzzle-ului se găsește,
de fapt, în trecutul nostru foarte îndepărtat. Generații întregi de mitologi,
folcloriști, arheologi, mistici și istorici au vorbit despre o altă rasă de ființe
umane care a existat înaintea istoriei moderne consemnate. Într-adevăr,
toate marile mituri și basme umane conțin indicii codate cu privire la o
epocă de aur demult apusă, care s-a stins ori s-a pierdut în urma unui mare
cataclism, inundație sau potop. Din prisma psihologului, aceste mituri au
fost văzute întotdeauna ca năzuințe psihice metaforice și arhetipale de
întoarcere la starea de siguranță uterină. Dar dacă ele sunt, de fapt, amintiri
populare reținute în ADN-ul nostru ancestral? A 55-a Cheie a Genelor are
multe de spus în legătură cu aceasta..
Deși multe culturi străvechi au conceput metode de a cartografia
întinderi și cicluri temporale enorme, un singur tipar rămâne adevărat la
cel mai simplu și mitic nivel – tiparul ternar. Fiecare operă importantă
de artă și fiecare poveste au la bază această curgere arhetipală a timpului
ternar, care împarte orice narațiune umană, internă sau externă, în treimi.
O profundă rezonanță cu aceste tipare fundamentale se găsește întrețesută
în chiar structura psihicului uman. Există întotdeauna o formă de cădere în
dizgrație, urmată de o călătorie a descoperirii și a încercărilor, culminând
cu o victorie finală, mântuitoare. Aplicând același sistem la nivelul întregii
evoluții umane, observăm că povestea noastră se împarte în trei mari Ere,
întinderi vaste de timp marcate de patru salturi majore la nivelul conștiinței.
Cele Trei Ere și etapele lor evoluționare
Cele Trei Ere și cele patru momente cheie ale lor descriu arcul
evolutiv al întregii noastre conștiințe planetare. În esență, acest tipar ternar
descrie trei etape evoluționare distincte care culminează cu o a patra etapă,
transcendentală (o geometrie tetraedrică a conștiinței).
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TEORIA INVOLUȚIEI ȘI CELE ȘAPTE RASE PRIMORDIALE
Conform Cheilor Genelor, viața reprezintă întrepătrunderea a două
mari forțe – curentul evoluției și curentul involuției. Modul în care suntem
programați să gândim în Occident se bazează în principal pe lumea obiectivă,
externă, ignorând realitatea interioară, subiectivă. Din acest motiv, tindem
să punem mai mult accent pe curentul evolutiv, care a devenit fundamentul
metodei științifice moderne. Totuși, multe sisteme mistice și ezoterice
din întreaga lume au privit viața și din celălalt punct de vedere – ca pe
un proces involutiv, în decursul căruia conștiința se încarnează, treptat,
tot mai profund, în lumea formelor, modelându-ne și evoluția. Această
perspectivă (cunoscută sub numele de Emanaționism) susține că în fiecare
etapă a evoluției noastre planetare și personale există un scop ascuns care
se revelează în trepte succesive. Pe măsură ce viața Divină involuează,
viața omului și a celorlalte ființe de pe planetă evoluează, iar pe măsură ce
urcăm în conștiință spre frecvențele superioare, devenim tot mai capabili
să tragem aceste frecvențe în jos, spre viețile noastre din planul material.
Înăuntrul tiparului general al celor Trei Ere se găsește un alt tipar,
bazat pe șapte sub-etape, cunoscute sub numele de cele Șapte Rase
Primordiale. În acestă Teorie a Involuției, fiecare Rasă Primordială
reprezintă o etapă importantă a dezvoltării noastre planetare. În tradiția
ezoterică, aceste Rase sunt deseori considerate literalmente specii de
ființe umane care au precedat omul modern. În cadrul Sintezei Cheilor
Genelor, Rasele Primordiale sunt privite ca o dezvăluire a straturilor
subtile ale spiritului viu al Gaiei, pământul nostru. Cu alte cuvinte, din
perspectiva involutivă, toate aspectele formelor planetei noastre și, de
fapt, ale întregului univers, de la cel mai dens mineral la cel mai subtil
gaz, sunt considerate a fi infuzate cu nivele de conștiință. Cele mai vechi
Rase Primordiale reprezintă, așadar, cele mai subtile forme ale conștiinței
Divine care-și coboară frecvența pentru a se putea manifesta fizic (Prima
Eră). La un moment dat în povestea evoluției planetei noastre, conștiința
pătrunde atât de profund în planul material, încât uită complet de sine
(a Doua Eră). Apoi, vine Reamintirea și întoarcerea mitică în paradis –
momentul în care conștiința transformă planul material, reintegrând în sine
toate dimensiunile și încheind astfel epopeea arcului său evolutiv (a Treia
Eră).
CELE ȘAPTE RASE PRIMORDIALE ȘI PLANURILE REALITĂȚII
CARE LE CORESPUND
Cele Șapte Rase Primordiale au, de asemenea, legătură directă
cu cele șapte planuri ale realității și cele șapte corpuri subtile ale aurei,
punându-ne astfel la dispoziție atât o poveste, cât și o cronologie a etapelor

involutive ale conștiinței. (Mai multe informații despre cele Șapte Corpuri
Sacre și, respectiv, planurile care le corespund găsești citind a 22-a Cheie a
Genelor.)
Prima Rasă Primordială – Rasa Polariană – Planul Monadic
A Doua Rasă Primordială – Rasa Hiperboreană – Planul Atmic
A Treia Rasă Primordială – Rasa Lemuriană – Planul Buddhic
A Patra Rasă Primordială – Rasa Atlantă – Planul Cauzal
A Cincea Rasă Primordială – Rasa Ariană – Planul Mental
A Șasea Rasă Primordială – Rasa Triviană – Planul Astral
A Șaptea Rasă Primordială – Rasa Pangeică – Planul Fizic
PRIMA ERĂ – PREGĂTIREA GRĂDINII Gaiei
Primele două Rase Primordiale, cunoscute sub numele de rasa
Polariană și rasa Hiperboreană, reprezintă cristalizarea formei pământului
însuși – cu alte cuvinte, existența lor se întinde pe durata perioadei de
formare a planetei noastre. Corespunzând Corpului Monadic (sursa
supremă a Divinității), Rasa Polariană reprezintă Ideea sau Voința Divină
înainte ca ea să coboare în lumea formelor și să trăiască separarea. A Doua
Rasă, cea Hiperboreană, este omologă Corpului Atmic, care este corpul de
lumină. Acest lucru se referă la fuzionarea mineralelor și celorlalte elemente
provenite de la Soare pentru a da naștere planetei noastre. Această fază
include formarea atmosferei Pământului și rafinarea treptată a elementelor
și gazelor din compoziția sa, până în momentul în care planeta noastră a
putut susține viața. În timpul acestor prime faze ale evoluției, elementele
componente ale întregii vieți planetare au fost înzestrate cu forme subtile
de conștiință. În unele culturi, ele se regăsesc sub denumirea de îngerii
elementelor și zeii tărâmului mineral.
A DOUA ERĂ – ÎNFLORIREA ȘI CĂDEREA
A Treia Rasă Primordială, cea Lemuriană, reprezintă nașterea
lumii vii odată cu ieșirea primelor forme de viață din apă și popularea
planetei. Aceasta este faza Edenică, în care Esența Divină și-a manifestat
supraabundența sub forma tuturor regnurilor lumii vii. Conștiința Lemuriană
a planetei a fost dintotdeauna și este în continuare o ființă unificată, ce
există în Planul Buddhic, cunoscut și ca planul extazului. Acesta este,
de asemenea, planul multora dintre tărâmurile Device – manifestările
conștiinței inerente în toate formele vii. În timpul etapei Lemuriene au fost
concepuți și s-au născut primii oameni.
A Patra Rasă Primordială – cea Atlantă – reprezintă omenirea de
dinainte de cădere. Această rasă, întâlnită uneori sub numele de Rasa
Adamică, nu mai este acum decât o vagă amintire pentru ființele umane
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moderne. Noi, oamenii moderni, am fost separați de adevărata noastră
sursă printr-o serie de cataclisme, care au primit denumirea mitică de
Cădere. Adevărul acestei Căderi ne-a fost transmis de culturile indigene
prin intermediul poveștilor și miturilor creației care, la rândul lor, și-au
făcut loc în culturile și credințele noastre moderne. Rasa Atlantă, împreună
cu întreaga sa cultură și mediul înconjurător, au fost distruse complet și
evoluția a fost, literalmente, repornită – începând din nou într-o direcție
diferită. Cu toate acestea, conștiința Atlantă a existat și există încă în
planul cauzal, care este planul arhetipurilor – limbajul cuantic de dincolo
de mintea logică. Conștiința Atlantă originară, spre deosebire de omul
modern, era centrată în plexul solar și nu se simțea pe sine ca fiind separată
de sursa vieții, ci reprezenta  mintea și inima Gaiei înseși.
A TREIA ERĂ – A CINCEA RASĂ ȘI KALI YUGA
Fiecare mare poveste trebuie să conțină o cădere. În tradiția vedică
indiană, etapele evolutive sunt numite Yuga, iar cea mai întunecată dintre
toate este Kali Yuga, denumită astfel după Kali, Zeița Întunecată a Timpului
și Schimbării. Rasa Primordială actuală – cea Ariană – se îndreaptă acum
spre sfârșitul Kali Yugăi, era de după cădere. Conștiința Ariană există pe
planul mental, iar instrumentul principal al conștienței noastre este creierul
aflat în continuă dezvoltare. În mod ironic, cel mai mare dar al nostru,
capacitatea de a raționa, este cel care creează iluzia separării noastre unul
față de celălalt și față de mediul nostru. Totuși, leitmotivul celei de-a Treia
Ere este lungul drum spre casă. Încă de când am căzut din grație, noi,
oamenii, ne-am căutat drumul spre casă. Căutăm prin știință, căutăm prin
religie și, mai presus de toate, căutăm prin iubire.
MAREA SCHIMBARE ȘI A ȘASEA RASĂ
Vremea Marii Schimbări a sosit acum. Pe măsură ce a Cincea Rasă
Primordială se pregătește să lase locul celei de-a Șasea – Rasa Triviană
– timpul însuși pare să accelereze. A Șasea Rasă a fost de mult prevestită
de înțelepți și mistici. Corespunzând involuției esenței Divine în Planul
Astral – tărâmul sentimentelor și al dorințelor – a Șasea Rasă va transforma
întreaga planetă. În vreme ce Conștiința Divină continuă să coboare tot
mai profund în lumea formei, ea își dezvăluie adevărata natură. Era ce
vine va aduce cu sine sublimarea sexualității și a dorinței umane în iubire
necondiționată. Venirea celei de-a Șasea Rase va fi declanșată prin a 55-a
Cheie a Genelor și mutația sa la nivelul centrului plexului solar, reședința
emoțiilor umane. Rasa Triviană vestește retrezirea acestui centru și va
permite ființelor umane să simtă din nou câmpul cuantic universal care
unește toate ființele. Această retrezire nu este o mișcare retrogradă spre

o trecută epocă de aur, ci o nouă integrare a celor trei planuri inferioare –
cel fizic, cel astral și cel mental – în omoloagele lor superioare – cauzal,
buddhic și atmic.
A Șaptea și cea din urmă Rasă Primordială – Rasa Pangeică – este
cu adevărat dincolo de cuvinte. Ea reprezintă integrarea tuturor regnurilor
Gaiei într-o unică prezență vibratorie. Este locul unde spiritul și materia
devin una și unde esența monadică Divină strălucește pe de-a întregul
planului fizic, permițându-i să se înalțe. Este împărăția cerurilor ce vine pe
pământ.
FINALUL TRILOGIEI ȘI ÎNTOARCEREA ÎN EDEN
Omenirea și întreaga noastră conștiință planetară se află acum la cel
mai important prag din istoria sa – etapa finală a Trilogiei și dezlegarea
finală a Enigmei Erelor. Acesta este un eveniment atât de rar în desfășurarea
conștiinței încât aduce cu sine vaste schimbări pe toate nivelele vieții.
Ceea ce urmează pare atât de fantastic, încât întinderea minților noastre
nu este suficientă pentru a cuprinde o asemenea realitate. Așa cum ne spun
basmele, a treia oara „e cu noroc” și aduce cu sine eliberarea. Într-adevăr,
toate marile noastre mituri, filme, opere fantastice și drame culminează
cu o anumită formă de sinteză. Fără această sinteză. inimile noastre se
simt incomplete. Eliberarea vine mereu la sfârșit, după ce aproape că am
renunțat complet la speranța salvării. Ea vine ca un mare val, pus în scenă
sub forma unui tipar ternar al încercărilor și eliberării care ne este atât de
cunoscut, încât ne trezim mereu tânjind după acel final fericit. Tânjim atât
de profund întrucât acel final este imprimat în structura genetică a tuturor
formelor de viață din galaxia noastră. Și, pentru că se află în ADN, destinul
nostru final trebuie să fie, și va fi, să fim martori la renașterea Edenului și
să trăim în pace în grădina raiului până la adânci bătrâneți.
TIPARE REPRESIVE ȘI REACTIVE ALE CELEI DE-A 55-A
UMBRE
CARACTER REPRESIV - NEMULȚUMIRE
A 55-a Umbră a Victimizării are două forme principale de manifestare.
Caracterul represiv se manifestă sub forma nemulțumirii. Nemulțumirea
este un cadru mental inconștient în care individul se transformă pe sine
în victima centrală a propriei drame. De fiecare dată când ne exprimăm
nemulțumirea, fie în exterior, fie în interior, renunțăm efectiv la puterea
noastră. Caracterul represiv tinde să își exprime nemulțumirile în interior,
abordând o viziune pesimistă asupra vieții, pe când caracterul reactiv tinde
spre a găsi anumite ținte externe pe care să le învinovățească. Odată prinși
în frecvența nemulțumirii, suntem captivi în plasa dramei vieții – în maya.
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Energia nemulțumirii însăși folosește la consolidarea iluziei conform căreia
viața este deosebit de grea. În afara acestei consolidări, nemulțumirea
produce, de asemenea, uzură generală la nivelul organismului fizic.
Libertatea apare atunci când cele mai profunde tipare inconștiente devin
transparente și vedem nucleul acestei energetici.
CARACTER REACTIV – ÎNVINUIRE
Cealaltă formă obișnuită pe care o ia cea de-a 55-a Umbră este
învinuirea. Caracterul reactiv își manifestă nemulțumirile învinuind
pe cineva sau ceva în mod specific. Atunci când învinuim pe altcineva,
lansăm o săgeată care elimină propria responsabilitate pentru situația în
care ne aflăm. În sensul acesta, investim alte ființe cu aspecte ale sinelui
nostru, renunțând astfel la adevărata noastră putere și prezență. Învinuirea
este o expresie a furiei proiectate spre exterior, însă această furie nu este
pură. Furia pură este o eliberare a energiei primare a fricii, care poate fi
declanșată de o sursă externă, însă nu are ca țintă acea sursă. În secunda
în care plasăm vina asupra unei alte persoane, devenim automat și din nou
victime ale propriei noastre drame. E imposibil să învinuiești pe altcineva
pentru propria soartă și să-ți dai seama în același timp că ești doar un actor
într-o piesă de teatru. Însuși actul de a vedea dincolo de seriozitatea vieții
eliberează energia învinuirii. Din perspectiva laturii reactive, adevărata
libertate apare când săgețile învinuirii sunt prinse din zbor înainte de a-și
atinge ținta.
PARTEA A II-A – PROCESUL DE MUTAȚIE
AL 55-LEA DAR ȘI SIDDHI – LIBERTATEA
SPIRITUL EREI VIITOARE
Contemplarea celui de-al 55-lea Dar ne face în mod inevitabil să
cugetăm la viitorul omenirii și al planetei noastre. Pe parcursul următoarelor
pagini, vom privi atât la ceea ce se petrece cu omenirea acum, cât și la ceea
ce se va petrece în momentul Marii Schimbări care ne așteaptă. În citirea
codurilor conținute în cele 64 de Chei ale Genelor, detaliile desfășurării
acestei Mari Schimbări sunt de mai mică importanță. Orice abordare a
acestor detalii poate fi, cel mult, bazată pe presupuneri și opinii. Totuși,
prin intermediul unei profunde rezonanțe cu frecvența fundamentală din
spatele acestei lucrări, putem distila spiritul erei care urmează. Așa cum vei
începe să înțelegi în paginile următoare, valurile acestei mutații vor afecta
toate aspectele vieții de pe planeta noastră.
Celălalt factor care trebuie luat în considerare în legătură cu
schimbarea ce va veni este viteza cu care aceasta ne va cuprinde. În termeni
evolutivi, ea se va petrece peste noapte, deși în termeni practici, temporali,

aceeastă schimbare se va petrece treptat și aproape imperceptibil. Vorbim
aici despre o mutație genetică, una ce va coloniza, încet, întreaga specie.
Cu alte cuvinte, vechiul om va fi literalmente eliminat, prin reproducere,
din omenire. Asta înseamnă că foarte curând vor exista printre noi copii
care se vor naște purtând mutația integrală și care o vor răspândi la
nivelul întregului fond genetic. Acești copii vor fi diferiți de noi. Ei nu vor
interacționa emoțional cu noi de la nivelul victimei, ci vor avea o frecvență
ridicată care, de-a lungul timpului, va transforma familiile în care se nasc.
Vom examina mai în detaliu rolul lor spre sfârșitul acestei Chei a Genelor.
CODUL DE ELIBERARE A CONȘTIINȚEI SUPERIOARE
De-a lungul secolelor s-au scris, vorbit și predat multe despre
natura conștiinței superioare. Intrăm acum într-o eră în care tot mai mulți
oameni vor avea acces direct la o trăire autentică a acestei conștiințe. În
cele din urmă, cele ce vor avea loc în secolul 21 se vor răspândi la nivelul
întregului colectiv și vor cataliza o epocă la care, în clipa de față, putem
doar visa. Până acum, procesul trezirii a fost înțeles și explicat (cu câteva
excepții) numai la nivel individual. Învățătorii, înțelepții și diverși guru
și-au transmis adevărurile într-un stil adecvat indivizilor. Accentul a fost
întotdeauna pus pe întrebarea „cum pot EU sa mă trezesc?”
Două mari elemente ale acestei întrebări se apropie acum de
„termenul de expirare.” Primul este chestiunea lui „cum.” Așa cum vom
vedea, a 55-a Cheie a Genelor va pune capăt pentru totdeauna acestui tip
de întrebare. În al doilea rând, elementul individual „eu” va fi treptat scos
din uz de schimbările ce se vor petrece la nivelul întregii omeniri. Intrăm în
epoca lui „noi.” Numai după ce vom integra complet adevărul faptului că
omenirea este un singur colectiv, „noi” va fi ironia finală ce ne va fi livrată,
odată ce devenim din nou un „eu colectiv” profund mistic.
Se apropie, pentru ființele umane, o schimbare vastă și dinamică
sub forma unei mutații genetice la nivel celular. Ea este declanșată de a
55-a Cheie a Genelor și de aminoacidul său asociat, histidina. La nivel
chimic, chiar și corpul tău se pregătește pentru această mutație – chiar
acum, în timp ce citești aceste cuvinte. Procesul este în desfășurare și
la nivel colectiv, și nici o ființă umană de pe planetă nu este imun la el.
La cel mai înalt nivel al său, a 55-a Cheie constituie codul de eliberare
a conștiinței superioare. Acest proces are multe implicații profunde și se
desfășoară conform unei secvențe anume. Analizând și mai în profunzime
această Cheie, vom încerca să anticipăm tipurile de schimbări care ne
așteaptă, precum şi modul în care acestea ne-ar putea influența, atât la nivel
individual, cât și la nivelul întregii societăți.
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PIVOTAREA CONȘTIENȚEI
În cadrul Spectrului Conștiinței – matricea lingvistică aflată la baza
celor 64 de Chei – al 55-lea Dar este unic. Dacă te vei uita la coloanele
de cuvinte care reprezintă frecvențele fiecărui Dar și Siddhi, vei observa
că termenul pentru cel de-al 55-lea Dar – Libertatea – este identic cu cel
pentru Siddhi. Este singurul loc din Spectru unde se întâmplă asta – și acest
lucru are o importanță deosebită. Al 55-lea Dar este un pivot în jurul căruia
conștiența umană lansează o nouă aptitudine – capacitatea de a călători prin
spațiul fizic. Acest lucru va schimba lumea, așa cum o știm, din absolut toate
punctele de vedere. Odată ce conștiența a fost eliberată astfel, ceea ce în
trecut numeam conștiință superioară va deveni starea noastră obișnuită. De
aceea, termenul folosit pentru Siddhi este același cu cel folosit pentru Dar.
Spectrul Conștiinței însuși va rămâne larg deschis începând cu acest punct
și, unul câte unul, fiecare Dar va fi eliberat de Umbra sa și se va uni cu cel
mai înalt potențial al său la nivelul siddhic. Pe măsură ce energia Umbrei
se ridică la nivelul Darului, energia siddhică coboară către Dar. E ca și cum
roata genetică a norocului va schimba complet viteza în momentul în care
va atinge, în rotația sa, un anumit pinion. Acest pinion este al 55-lea Dar.
Începând cu acel moment, o nouă energie va pătrunde în lume, conținând
noi legi și noi ramificații pentru fiecare dintre noi.
Până în momentul de față al istoriei, conștiența a fost limitată la
forma umană individuală. Resimțim conștiența sub forma mișcării, a
sentimentelor și a gândirii. Fără a atinge o stare înălțată, sau siddhică,
nu putem accesa conștiența în afara corpului nostru. Totuși, de-a lungul
istoriei s-au manifestat cazuri spontane de conștiență extinsă la anumite
ființe umane. Într-o stare siddhică de conștiință, conștiența reprezintă
țesutul conector dintre organisme – interfața dintre conștiința însăși și
lumea formelor. Forma este pielea, fructul este conștiența, iar sămânța este
conștiința. Pe scurt, conștiența este cheia care deschide poarta dintre om și
ceea ce numim Dumnezeu.
HIDRAULICA DIVINĂ
Pentru a înțelege adevărata natură a trezirii care vine, putem utiliza o
frumoasă paralelă cu ciclul de viață al libelulei. Libelulele își petrec mare
parte din prima etapă a vieții sub apă. În această formă, ele se numesc
nimfe și, spre deosebire de majoritatea insectelor de baltă, ele nu trebuie să
iasă la suprafață pentru a lua aer. O mare parte a vieții lor, nimfele trăiesc
exclusiv sub apă, unde sunt prădători deosebit de eficienți, hrănindu-se cu
orice, de la resturi vegetale la pești mici. Pe durata acestei etape a vieții
sale, nimfa trece printr-o serie de năpârliri – etape ale maturității în care
își schimbă pielea, însă rămâne în continuare în stadiul de nimfă. Aceste

etape din viața insectei pot dura câțiva ani, iar în tot acest timp ea habar
nu are ce o așteaptă. Insecta trece printr-o serie de mutații ascunse. Apoi,
într-o zi, dintr-o dată, o genă inactivă din profunzimea codului genetic se
activează, iar nimfa face ceva ce nu-i stă deloc în fire: găsește tulpina unei
plante apropiate și iese din apă. Pentru prima dată în viața sa, gustă aerul și
lumina solară nemijlocită.
Odată ce nimfa a părăsit siguranța mediului său subacvatic, lumina
solară începe să lucreze, catalizând ceea ce se numește năpârlirea finală.
În această etapă se petrece adevărata magie – creatura avansată ascunsă în
interiorul nimfei sparge învelișul exterior al larvei. De-a lungul mai multor
ore, apar mai întâi patru aripi mototolite, apoi toracele zvelt, caracteristic,
începe să se dezdoaie. De o deosebită importanță metaforică, în această
etapă, este elementul apei. Atunci când libelula iese din elementul apei și
se pregătește să renască la o nouă viață, în elementul aerului, apa rămasă în
corpul său devine cheia procesului transformării. Printr-un proces hidraulic,
apa din corpul nimfei este pompată în aripile și în toracele aflate în curs de
formare, lucru care le face să se desfășoare și să se întindă pentru prima
dată. Cu alte cuvinte, libelula capătă forma aerodinamică prin intermediul
apei din vechea sa viață. Această apă este forța motrice din spatele mutației
sale de la nimfă la libelulă. Odată ce toată apa a fost folosită și libelula este
complet întinsă, ea își ia zborul și își începe noua viață.
Ciclul de viață al libelulei este metafora perfectă pentru trezirea
celui de-al 55-lea Dar și a Siddhi-ului său. Energia brută a emoțiilor devine
vehiculul desfășurării viitoarei tale conștiențe și, odată cu nașterea acestei
conștiențe, viața ta se mută permanent pe un plan superior. Această metaforă
ne arată, de asemenea, că la nivel de specie trebuie să ne cufundăm în
profunzime în câmpul emoțional, unde vom trece printr-o serie de mutații
de care suntem, în general, inconștienți. Câtă vreme existăm în lumea
emoțiilor, nu vom ști mai nimic despre viața care ne așteaptă. Când a 55-a
Umbră își va încheia, în cele din urmă, mutația, trezirea colectivă va începe
cu adevărat și cu mare zel.
ETAPELE TIMPURII ALE SECVENȚEI DE TREZIRE
Vom analiza desfășurarea temporală și ordinea în care se petrece
această trezire la sfârșitul sub-capitolului.
În prezent, făcând o paralelă cu metafora libelulei, ne aflăm în etapa
urcării pe tulpina plantei, a ieșirii din apă la soare. Scena genetică globală
se află sub influența totală a acestei drame, motiv pentru care aceste
vremuri pot fi profund derutante. S-ar putea deja să vezi licăriri și să ai
premoniții despre ceea ce va urma, pe măsură ce corpul și psihicul tău
devin câmpul de luptă al acestui proces de mutație. În special dacă al 55lea Dar este unul din Darurile tale principale, s-ar putea să fii deosebit
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de susceptibil la fluctuațiile enorme ale ritmurilor, tiparelor energetice și
emoțiilor obișnuite. Acesta este un profund proces de integrare, care va
dura o bună bucată de timp, însă care va deveni treptat din ce în ce mai
stabil.
Etapele timpurii ale trezirii (până în anul 2012) reprezintă, cu
siguranță, una dintre cele mai volatile faze ale procesului. În timpul acestei
faze, sistemele noastre emoționale se descompun literalmente. Două
Chei ale Genelor sunt puternic legate de al 55-lea Dar – partenerul său de
programare, al 59-lea Dar al Intimității, și al 39-lea Dar al Dinamismului.
Acestea sunt, de asemenea, deosebit de active în procesul de trezire. Al
39-lea Dar și Siddhi-ul său, al Eliberării, vor pune la încercare fiecare
latură emoțională a caracterului nostru. Se poate observa aici legătura
directă dintre aceste două stări superioare – a Eliberării și a Libertății. Al
39-lea Siddhi provoacă, de fapt, starea finală de Libertate. Eliberarea este
un proces dinamic, în vreme ce Libertatea este o descătușare. La fel de
puternic este al 59-lea Siddhi al Transparenței, care se trezește simultan cu
al 55-lea Siddhi. Se poate observa intenția ascunsă din spatele procesului
de trezire al acestui Siddhi – noi, oamenii, suntem forțați să devenim
transparenți, precum aripile libelulei. Al 59-lea Dar al Intimității reprezintă
primul pas pe acest drum. Trebuie să permitem vieții să ne deschidă inimile
prin intermediul relațiilor noastre.
Știm deja că a 55-a Cheie a Genelor are în vedere romantismul și, de
aceea, trezirea celui de-al 55-lea Dar are legătură cu relațiile. După ce se
petrece această trezire, vom înceta să mai existăm ca indivizi. Conștiența va
funcționa la nivel colectiv. Etapele timpurii ale destrămării  sentimentului
de separare se vor petrece prin intermediul relațiilor noastre intime. De
acum încolo, cu cât mai mult încerci să te ascunzi de ceilalți, cu atât mai
multă suferință vei atrage asupra ta. Fiecare intenție ascunsă trebuie scoasă
la lumină și distrusă. Agățarea obsesivă a minții de sentimentul de separare
trebuie, de asemenea, distrusă. Acesta este sfârșitul erei egoismului. Mulți
se vor opune acestei mutații, și așa și trebuie să se întâmple. Ei nu fac parte
din ceea ce urmează, iar acest lucru trebuie respectat. Prin acești oameni,
vechea energie va părăsi lumea. Nu avem de ales în această chestiune – ea
ține de selectarea, la nivel colectiv, a materialului genetic potrivit pentru
viitorul om.
VAPORIZAREA CONȘTIINȚEI DE VICTIMĂ
Așa cum am văzut, a 55-a Umbră își are rădăcinile în conceptul
de a fi victimă, în special de a fi o victimă a emoțiilor – fie că este vorba
despre propriile emoții, fie de emoțiile altcuiva. După trezirea celui de-al
55-lea Dar, ideea că emoțiile ar aparține cuiva va deveni absurdă. Emoțiile
funcționează în unde, iar la nivel colectiv există o singură undă care ne

unește pe toți. Faptul că anumiți oameni generează această undă iar alții
o recepționează este pur și simplu o chestiune de mecanică. Precum în
simbolul libelulei, noua noastră conștiență ne va ridica deasupra apelor
întunecate ale conștiinței de victimă, însă aceasta nu va fi doar o simplă
transcendență. Nu vom deveni mai puțin umani în timpul acestui proces.
De fapt, procesul în sine poate fi declanșat numai de o imersie atât de
profundă în structura noastră umană, încât chiar ea devine catalizatorul
transcendenței.
Procesul trezirii este unul cunoscut de multă vreme, și cel mai bine
descris prin ezoterica știință a alchimiei. În alchimia taoistă tradițională
există o formulă secretă cunoscută sub numele de Kan și Li. Kan înseamnă
apă, iar Li înseamnă foc. În această formulă alchimică, plexul solar este
considerat ceaunul, iar energia emoțională este apa din ceaun. Focul de
dedesubtul ceaunului este conștiența (numită și chi), iar despre această
conștiență se spune că gătește energia emoțională (denumită jing). Ceea ce
rezultă este un proces de evaporare în timpul căruia se ridică o a treia energie
transcendentă. Chinezii numesc această energie shen, ceea ce înseamnă
spirit. Alchimia occidentală folosește arhetipuri similare, însă într-un mod
diferit, la nivel cultural. În occident, imaginea pe care tindem s-o utilizăm
este cea a unui bărbat și a unei femei dinăuntrul nostru – animus și anima.
Cei doi se împreunează, iar din uniunea lor mistică se naște un copil magic
– adeseori considerat a fi mercurul.
În limbajul celor 64 de Chei ale Genelor, starea Umbrei este
materialul brut al unei transcendențe ce se va petrece la un moment
dat. Fără a ne cufunda în profunzimea propriilor Umbre și a ne elibera
conștiența din rădăcini, nu vom putea niciodată trăi exaltarea vaporizării
conștiinței de victimă dinăuntrul nostru. Numai pe acei vapori extatici ne
putem ridica deasupra adâncimilor emoționale și pluti pe valul colectiv.
TREZIREA DARURILOR OMENIRII
Există două etape principale ale trezirii declanșate de al 55-lea Dar.
Prima etapă este reprezentată de această ridicare în masă a conștiinței
deasupra Umbrelor conștiinței de victimă. Pe măsură ce se întâmplă
acest lucru, vom vedea cum lumea pe care o cunoaștem își schimbă
treptat forma. Până acum, doar un procent infim de ființe umane au reușit
să evadeze din starea de Umbră și să își aducă Darurile în lume. Încă și
mai puțini au atins nivelul siddhic al conștiinței. Toate aceste lucruri sunt
exact așa cum trebuie să fie. Fiecare gamă de frecvențe depinde de cea de
dedesubtul ei și de cea de deasupra ei. Cu alte cuvinte, cu cât mai mulți
oameni își depășesc nivelul Umbrei, cu atât cresc șansele ca o persoană
aflată la un nivel superior să facă saltul spre nivelul siddhic. Ar putea fi
nevoie de 100.000 de oameni ce trăiesc la nivelul Darului pentru a genera
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momentul cinetic necesar unei singure ființe pentru a face saltul la nivelul
siddhic. După același principiu, o singură persoană aflată la nivelul siddhic
este suficientă pentru a genera frecvența colectivă necesară câtorva mii de
oameni pentru a evada din frecvența scăzută a Umbrelor lor și a începe săși trăiască Darurile.
Atunci când o persoană este eliberată din starea de Umbră, ea devine
un conductor creativ al vieții însăși. De asemenea, această persoană începe
să-și îndeplinească adevăratul destin în cadrul întregului. Destinul final al
întregului este reprezentat de al 50-lea și de al 6-lea Siddhi – Armonie și
Pace. Asta înseamnă că, pe măsură ce un individ începe să facă ceea ce
iubește să facă, el începe de asemenea să co-creeze aceste condiții în planul
fizic. Acesta este un proces de durată; ar putea dura sute sau chiar mii de
ani până când procesul să ajungă în faza finală. Când acest lucru se va
întâmpla, asemeni libelulei, întreaga noastră planetă va suferi mutația care
o va duce în următoarea etapă a evoluției, într-o altă realitate reprezentată
de al 28-lea Siddhi al Nemuririi.
Acest cuvânt, Libertate, este cu adevărat adimensional. Din clipa în
care începem procesul de depășire a propriilor Umbre, în viața noastră se
pot produce miracole. Libertatea este spiritul celui de-al 55-lea Dar – ea
este spiritul omenirii. Pe măsură ce conștiența se extinde, spiritul libertății
distruge piedicile din viața ta. Liniile fractale se deschid peste tot în jurul
tău și energia care stătea sufocată într-o altă dimensiune accelerează,
subit, împrejurări benefice neprevăzute în viața ta. Toate aspectele vieții
sunt interconectate; așadar o revelație la sursa ființei tale va pulsa în toate
zonele – chiar și în cele despre care poate nici nu-ți mai aminteai că există.
SECVENȚA TERNARĂ A TREZIRII
În Partea I a acestei Chei a Genelor, am analizat tiparul ternar inerent
tuturor ritmurilor universale și am cartografiat acest tipar prin intermediul
etapelor evolutive ale celor Trei Ere și a sub-etapei curente, cunoscută ca
333, care deține secvența genetică principală pentru închiderea Erelor. În
ultimii aproximativ 20 de ani, lumea a trecut într-adevăr prin schimbări
vaste la nivelul structurii sale interioare. Pe măsură ce ne deplasăm prin
acest portal incredibil, putem identifica trei date distincte, sau marcatori,
care stabilesc traiectoria procesului trezirii și fuziunii planetare. Acești
marcatori sunt puncte de turnură scrise în partitura vibrațională a evoluției
noastre. Ei sunt anul 1987 – Convergența Armonică, anul 2012 – Rezonanța
Melodică și anul 2027 – Simfonia Ritmică. Aceste trei etape ale Armoniei,
Melodiei și Ritmului formează câmpul de imprimare a restructurării
complete a tuturor formelor vibraționale de viață de pe planeta noastră.

1987 – CONVERGENȚA ARMONICĂ
Despre Convergența Armonică s-au spus multe. Ea a reprezentat un
punct de intersecție în conștiință, la nivelul căruia s-a petrecut un eveniment
fără precedent. Declanșat de o supernovă dintr-o galaxie învecinată, 1987
a fost martorul începutului Erei Sintezei. O serie de alinieri cerești fără
precedent au făcut posibilă o schimbare la nivelul chimiei creierului uman,
care ne-a permis, în sfârșit, să percepem Adevărul unificator din spatele
tuturor marilor învățături din toate timpurile. Este important de înțeles că
aceste puncte marcante nu sunt evenimente, ci procese de dezvoltare aflate
în continuă desfășurare. Convergența Armonică se petrece în continuare
chiar și astăzi, la multe nivele, pe măsură ce sfere odată separate ale
eforturilor umane se unesc. Trăim acum începuturile sintezei tuturor
științelor și artelor umane, a emisferei stângi cu emisfera dreaptă, a
masculinului și femininului, a orientului și occidentului. Armonia este, așa
cum spunea marele înțelept Heraclit, ascunsă; însă acum ea devine din ce
în ce mai evidentă.
2012 – REZONANȚA MELODICĂ
Având în vedere mediatizarea de care a avut parte în ultima vreme
anul 2012, nu au rămas multe lucruri de spus despre acest an. Să îl plasăm,
așadar, în contextul secvenței ternare de trezire. În limbaj metaforic, 1987
a reprezentat perioada de gestație, 2012 este nașterea, iar 2027 reprezintă
împlinirea noii ordini. Adevăratul înțeles al melodiei se bazează pe
înțelegerea romantismului. Melodia este acel aspect al muzicii care face
respirația emoțională să stea în loc și care îi face pe oameni să viseze. 2012
marchează alinierea omenirii ca organism unitar prin intermediul respirației
și conștienței retrezite a centrului solar. Visele și năzuințele pe care le ai
înăuntrul tău vor fi însămânțate și fixate de această dată, atunci când intrăm
în rezonanță cu inima omenirii prin retrezirea conștienței Atlante/Edenice.
2012 marchează, de asemenea, o linie despărțitoare în evoluția
umană. Dacă până la această dată nu ai intrat în rezonanță cu visul care
prinde formă, ADN-ul tău va fi eliminat din poveste. Acest lucru este, de
fapt, perfect natural. Mare parte din ADN-ul uman actual trebuie eliminat
pentru ca să poată fi construită o nouă formă. Așadar, de-a lungul câtorva
generații, vom observa dispariția din lume a multor tipare vechi. Pentru o
bucată bună de timp, acest lucru înseamnă că am putea fi martorii apariției
a două realități separate care vor exista simultan – cei ce trăiesc încă în
vechile sisteme și cei ce construiesc sistemele noi.
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2027 – SIMFONIA RITMICĂ
Mulți mistici și multe calendare străvechi au prezis demult că
marele punct de cotitură al evoluției umane își va atinge apogeul în etapa
curentă. Human Design (design-ul uman), unul dintre marile sisteme care
au pus bazele lucrării despre cele 64 de Chei ale Genelor, folosește cele
64 de coduri ale străvechiului I Ching ca pe un fel de ceas genetic care
măsoară momentul în timp în care s-ar putea petrece viitoare mutații la
nivelul ADN-ului uman. În calitate de ceas genetic, el prezice că o mutație
imensă va trece prin sistemul plexului solar al omenirii începând cu anul
2027. Din acest punct de vedere, anul 2027 este greu de descris în cuvinte.
Schimbarea ce vine la nivelul conștiinței va fi o implozie a conștiinței
siddhice de frecvență deosebit de înaltă. Cu siguranță, după această dată
nimic nu va mai fi la fel.
Începând cu anul 2027, planeta noastră va intra într-un proces treptat
de reducere la tăcere, într-o stare de venerație. Între 2012 și 2027, un fractal
fundamental de trezire al omenirii va pune bazele unei lumi noi care, de-a
lungul multor generații, va schimba fața planetei din interior spre exterior.
Vechile sisteme se vor prăbuși, iar din cenușa lor se va ridica, neclintită,
noua ordine. Aceste vremuri vor vesti etapa reconstruirii Edenului, care
nu a părăsit planeta niciodată, ci a rămas imprimat sub formă de schiță
genetică. Armonia și melodia se vor contopi într-un divin ritm universal.
Pentru prima dată, omenirea va auzi și va fi solistul virtuos al unei mari
simfonii a sferelor. La un moment dat, în viitorul nostru de după 2027,
vom descoperi, în sfârșit, minunea de a exista pur și simplu. Nu ne va mai
rămâne nimic de făcut pe pământ decât să ne bucurăm de grădina raiului –
ceva ce specia noastră n-a reușit încă să facă.
PARTEA A III-A – MANIFESTĂRILE
CĂSĂTORIA CUPLULUI SACRU
Așa cum am explicat pe scurt mai sus, schimbarea care vine va
accelera sfârșitul erei lui Eu și începutul epocii colective a lui Noi. Acest
proces presupune mai multe etape, iar prima dintre ele are în vedere o
schimbare majoră la nivelul frecvenței relațiilor de pe planeta noastră.
Trezirea va aduce pe lume multe fenomene noi, dintre care unul a fost
mereu un vis al omenirii, pe care însă nu l-am atins încă – idealul căsătoriei
sacre. Instituția contemporană a căsătoriei este o încercare de a materializa
acest ideal în planul fizic. Totuși, căsniciile și relațiile de până acum, chiar
și cele mai pure dintre ele, nu au fost capabile de a manifesta principiul
căsătoriei la cel mai înalt potențial al său - împărțirea aceleiași aure.
Pentru ca idealul cuplului sacru să poată exista în plan fizic, trebuie
mai întâi să se petreacă o contopire a conștienței. Este acea unio mystica

sau conjunctio despre care vorbesc alchimiștii. Iluminarea sau realizarea
a fost întotdeauna o stare care a înflorit la nivel individual și, de-a lungul
istoriei, lumea nu a cunoscut vreodată un cuplu iluminat, în cel mai
adevărat sens al cuvântului. Au existat, desigur, exemple simbolice - și
există anumite cupluri care au trăit aceste stări împreună, pentru durate
scurte de timp. Totuși, prima etapă în distrugerea barierelor dintre aceste
forme umane va fi vindecarea sciziunii yin/yang dintre bărbat și femeie.
Presiunea ancestrală dintre sexe este atât de puternică, încât a împiedicat
până acum adevărata contopire.
Atunci când primele relații vor trăi iluminarea în doi, vom ști că
rana cea mai profundă dintre toate a fost, în sfârșit, vindecată – rana
simbolizată prin separarea și căderea lui Adam și a Evei. Aceste căsătorii
sacre vor fi înconjurate de un câmp energetic incredibil – de fapt, ele vor
constitui nucleul noilor comunități. Astfel de experiențe vor vesti sfârșitul
sexualității așa cum o înțelegem astăzi, deoarece aceeași forță genetică
ce creează opoziție între sexe este, de asemenea, răspunzătoare pentru
împerechere. Cu alte cuvinte, energia sexuală umană va fi treptat sublimată
în creativitate și conștiință superioară. Cu timpul, acest lucru va duce la o
scădere constantă și treptată a populației planetei noastre.
Străvechiul simbol pentru a 55-a Cheie a Genelor este cupa
abundenței sau potirul sacru. La nivelul de conștiință al Umbrei, acest
potir nu este niciodată plin – o latură a relației trage mereu, în timp ce
cealaltă împinge; una are nevoie, iar cealaltă respinge. Această situație este
generată de tendința umană de a învinui, care dă naștere unei dinamici a
relației prin care ambii parteneri se epuizează reciproc.
În relațiile umane care vin, potirul nu este nici pe jumătate plin, nici
pe jumătate gol. Există doar o singură conștiență în relație, deci potirul
dă mereu pe dinafară. Nu ne vom mai îndrăgosti, ci ne vom ridica în
iubire. Marea iubire care există între yin și yang va distruge, în sfârșit,
iluzia separării noastre și va descătușa nesfârșitul izvor de energie din
nucleul creației înseși. În cele din urmă, noua conștiență se va răspândi prin
intermediul familiilor extinse și al noilor comunități formate din aceste
căsătorii sacre.
MUZICA SCHIMBĂRII
Mulți oameni de știință au descoperit asemănări între structura
ADN-ului și muzică. Secvențe proteice și bucăți de ADN se repetă adesea,
cu foarte mici modificări. Această repetiție imperfectă a fost deseori
asemănată cu structura compozițională a muzicii, în special a muzicii
clasice și a celei orientale. Ideea conform căreia însuși corpul uman este
muzical nu este atât de deplasată. Suntem o arhitectură delicată de ritmuri
și melodii – undele cerebrale, circulația sângelui, bătăile inimii, ciclurile
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endocrine și chiar lichidul celulelor noastre respiră urmând un ritm deosebit
de consecvent. La un nivel chiar și mai profund, subatomic, moleculele
noastre și structurile lor atomice vibrează de asemenea la frecvențe foarte
înalte și sunt concepute în jurul geometriilor universale. Privită din acest
unghi, ființa umană nu este nimic mai mult decât o simfonie de ritmuri,
tempouri și sunete întrețesute.
Al 55-lea Dar este profund conectat cu sunetul și cu modul în care
corpurile și emoțiile noastre reacționează la sunet. Legătura atemporală
dintre spectrul emoțional uman și muzică își are originile aici, în această
Cheie a Genelor. Una dintre cele mai impresionante analogii dintre
structura ADN-ului și muzică are în vedere tripletul. ADN-ul este format
din tripleți compuși din combinații ale perechilor de bază. Tripletul este
fundamentul structural cel mai important al întregii spirale genetice. În
muzică, tripletul reprezintă ceva de-a dreptul extraordinar – dorința pură a
vieții înseși. Tripletul muzical încearcă mereu să se transforme într-o altă
notă, motiv pentru care el lasă mereu inima în suspans. Această năzuință
este exprimată prin al 55-lea Dar – ea este dorința de a crea mai mult. Spre
deosebire de dualitate, treimea nu este o linie dreaptă – ea nu are pauze, ci
se repetă, de fiecare dată liberă și de fiecare dată proaspătă.
Odată cu venirea marii schimbări, străvechea frică din noi se va topi
și vom auzi un nou tip de muzică. Vom vibra cu toții la o frecvență mai
ridicată, care ne va elibera chimic de vechile frici genetice. Vom deveni
una cu muzica vieții și vom trăi întregul spectru al emoțiilor, de la cele
luminoase la cele întunecate, fără frică și fără rușine. Acesta este un nou
tip de muzică pentru oameni – nu există căi de urmat și nu e nevoie de
sisteme sau structuri care să ne mențină în siguranță. Acele paradigme
vechi părăsesc lumea. Noua ființă umană nu va mai încerca să scape de
dorința pură a vieții dinăuntrul ei. Nu ne vom mai teme de adevărata
libertate, pentru că vom funcționa de la nivelul unei conștiențe de dincolo
de minte și grijile sale pentru viitor. Libertatea totală nu are nimic de-a face
cu împrejurările în care trăiești – ea este libertatea de a permite sinelui să
se dizolve în valurile oceanului. Este libertatea care se naște din încrederea
absolută în viață.
GENETICA POETICĂ
Poezia este forma supremă de exprimare a limbajului uman.
Adevărata poezie surprinde esența ascunsă a ceea ce nu poate fi pus în
cuvinte. Secretul stă în ritm, cadență și frecvență tonală. Pentru a fi poet,
imaginația trebuie să se elibereze din structura limbajului. La fel, adevărata
natură a omenirii nu poate fi prinsă sau omogenizată într-un cadru logic.
Adevărata noastră natură este sălbăticia, iar această sălbăticie sperie lumea.
În secunda în care crezi că ai deslușit-o, ea suferă mutații. Noi, oamenii,

ne aflăm într-un profund proces de transcendență a jocului mental care este
încercarea de a înțelege viața. Străvechii înțelepți indieni numeau lumea în
care trăim maya – o iluzie. Problema noastră a constat mereu în faptul că
am încercat să înțelegem această maya printr-un instrument (mintea) supus
unor legi care împiedică adevărata înțelegere. Nu poți folosi un instrument
din maya pentru a înțelege maya.
Această nouă conștiență manifestată de oameni va pune capăt multor
lucruri. Unul dintre acestea va fi întrebarea „cum?” Ca specie, nu vom mai fi
obsedați de înțelegerea intelectuală. Acest lucru va însemna, de asemenea,
sfârșitul căutătorului spiritual. Nu ne vom mai fixa conștiența pe structuri
și sisteme. Nu vom mai fi flămânzi din nici un punct de vedere. Precum
poetul sau muzicianul, vom accesa direct misterul însuși. Omenirea se află,
de fapt, în etapele timpurii ale depășirii propriei genetici. Pe măsură ce
conștiința începe să se ridice pe umerii conștienței pure a sistemului nostru
emoțional, vom putea, în sfârșit, privi dincolo de vălul care ne-a ținut
captivi atâta timp. Odată ce ne-am eliberat astfel de propriile minți, vom
putea într-adevăr face din viața noastră o mare poezie. Intrăm într-o epocă
de o frumusețe desăvârșită – o epocă transcendentă în care creativitatea va
domni, iar viața însăși va fi trăită ca o formă de artă.
EFECTELE POSIBILE ȘI PROBABILE ALE MUTAȚIILOR
GENETICE VIITOARE
Pe măsură ce parcugem tranziția spre etapa următoare, în special în
anii de după 2027, multe lucruri se vor schimba în lume. Din cauza naturii
mutației, vor exista salturi cuantice subite, urmate de lungi perioade de
integrare. Orice schimbare la nivel social necesită timp, iar unele dintre
aceste faze ar putea dura chiar sute de ani.
SCHIMBĂRILE FIZICE
Secretul celui de-al 55-lea Dar la nivel fiziologic stă într-un singur
element – sarea. Sarea a fost din vechime cunoscută pentru proprietățile sare
purificatoare și capacitatea sa de a extrage toxinele din corp. Fiecare celulă
din organismul nostru conține sare, iar echilibrul sării în organism este un
element cheie al sănătății. Toate lucrurile legate de acest Dar al 55-lea își
au rădăcinile în relația sa literală și metaforică cu apa. Așa cum am aflat
din a 32-a Cheie a Genelor, apa are memorie. Atunci când emoțiile devin
foarte intense, descătușăm amintiri prin intermediul sării din lacrimi și/sau
transpirație. Procesul care începe să se petreacă acum, la nivelul întregii
omeniri, și care va deveni din ce în ce mai intens, este o eliberare chimică a
amintirilor străvechi din corpurile noastre. Conștiența emoțională ridicată
va extrage, treptat, amintirile genetice toxice din forma umană. La nivel
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fizic, acest lucru se va petrece prin intermediul transpirației, al lacrimilor și
al urinei.
Similar cu apa de mare care se evaporă lăsând în urmă sarea, ființele
umane trec printr-un proces de evaporare și distilare. La nivel chimic,
începem să ne schimbăm. O nouă rețea de circuite neurologice din plexul
solar ia locul circuitelor reptiliene, bazate pe frică, ale vechiului creier.
Așa cum stă martor al 59-lea Siddhi, ființele umane vor deveni treptat
mai transparente, pe măsură ce corpul încetează să mai producă vechile
substanțe chimice create de frică. Odată cu încheierea anumitor procese
chimice asociate cerebelului, nevoile corpului uman se vor schimba în mod
radical. În lipsa toxinelor create de frică, corpul va avea nevoie de mult mai
puțină sare și va scădea cu mult în densitate.
REGIMUL ALIMENTAR
Odată cu scăderea nevoii de sare, sistemul digestiv va începe să
sufere mutații. În fond, mutația despre care vorbim este una a plexului
solar. Pe măsură ce sistemul digestiv suferă mutații pentru a se adapta
la frecvențele mai înalte care trec prin ADN, este foarte probabil ca
și regimul nostru alimentar să se schimbe. Corpul nu va înceta doar să
simtă nevoia de mâncăruri sărate, ci le va respinge de-a dreptul. Este,
de asemenea, probabil că oamenii vor înceta, treptat, să mai mănânce
carne; și, cu siguranță, nu vom mai putea tolera cantitățile mari de sare
conținute în mâncărurile moderne, procesate. Moștenind această mutație
prin intermediul ADN-ului, copiii s-ar putea naște cu alergii la mâncăruri
sărate și/sau la carne. Toate aceste schimbări sunt rezultatul mutației și se
vor petrece la momentul potrivit. În timpul perioadei curente de tranziție,
ființele umane au, de fapt, nevoie de mai multă sare decât de obicei pentru
a purifica în totalitate toxicitatea trecutului, la nivel colectiv. Acesta este
motivul ascuns din spatele revoluției mondiale a mâncărurilor procesate.
Natura știe exact ce face, iar acest lucru ar trebui să ne încurajeze.
Digestia își are rădăcinile în lumea minerală – în modul prin care
corpul folosește și dizolvă elementele chimice din apă și mâncare. În viitor,
într-un mod totalmente nou, vom deveni mult mai eficienți în extragerea și
combinarea elementelor din mâncare. Uneltele mecanice pentru acest lucru
vor fi stările noastre de spirit. Cu alte cuvinte, corpul nostru ne va spune
exact ce și când trebuie să mâncăm, prin intermediul stărilor de spirit. Unul
dintre cele mai probabile efecte ale mutației va fi că pur și simplu nu ne
va mai fi foame atât de des ca acum și, prin urmare, vom mânca mult
mai puțin. În plus, corpul nostru va începe să descopere alte moduri de
a absorbi alimente de frecvență ridicată prin aer și lumină solară. În cele
din urmă, în viitorul îndepărtat,  când toate piesele jocului cosmic de șah
vor fi la locul lor, al 6-lea Siddhi va înflori în cadrul colectivului, făcându-

ne pielea total transparentă și permițându-ne, astfel, să trăim exclusiv cu
lumină.
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Unele din cele mai radicale schimbări prin care va trece omenirea
vor avea în vedere însuși sistemul emoțional. În prezent, ființele umane
sunt victimele toanelor emoționale. Deciziile pe care acestea le iau nu
sunt în armonie cu adevărata lor natură, lucru care dă naștere unui câmp
energetic colectiv al haosului. Odată ce mutația preia controlul, ceea ce
astăzi numim sentimente și emoții vor avea un rol totalmente diferit. Ele
nu vor fi resimțite ca emoții, ci vor fi un mod de comunicare. Oamenii care
manifestă această mutație nu vor fi prizonierii dramei emoționale a vieții.
Ei vor simți în continuare fiecare nuanță a mediului emoțional, adânc
înăuntrul corpului lor, însă conștiența va pluti pe aceste valuri în loc să se
piardă în ele. Ca urmare, acești oameni se vor simți deosebit de calmi, iar
unul din semnele lor distinctive va fi liniștea din priviri.
Fiecare individ purtător al acestei mutații va calma, efectiv, valul
din mediul său înconjurător. Pe măsură ce tot mai mulți oameni se nasc în
această conștiență, prezența lor colectivă va acorda, încet-încet, omenirea,
la o altă dimensiune – una a clarității și liniştii fără sfârșit. De asemenea,
acest lucru va influența profund modul în care ființele umane iau decizii.
Deciziile nu vor mai fi influențate de tiparele mișcătoare ale chimiei
emoționale. Ele vor lua naștere instantaneu și cu mare claritate, atunci când
chimia colectivă la nivelul întregii planete va deveni mai calmă. Astfel de
decizii nu vor mai aparține indivizilor, ci vor emana direct din matricea
armonioasă a colectivului însuși.
Procesul de liniștire a valului va duce, în cele din urmă, la o epocă a
păcii mondiale. Ca metaforă, acest proces seamănă cu încălzirea orchestrei
înainte de un concert – din exterior nu se aud decât o sumedenie de sunete
dizarmonice produse la întâmplare de diferite instrumente. Aceasta este
starea curentă a omenirii. După venirea mutației, dirijorul lovește cu bagheta
în podium până când toate instrumentele tac. Numai după instalarea liniștii
putem auzi armonia ascunsă care este adevărata natură a omenirii.
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Mulți oameni sunt îngrijorați astăzi cu privire la mediul înconjurător
și marile prejudicii care se petrec din cauza imenselor presiuni ale
globalizării. Înainte să ascultăm veștile bune care ne așteaptă, e important
să înțelegem de ce omenirea pare, în prezent, a-și face sieși atât de mult
rău. Pentru a înțelege astfel de lucruri, trebuie să privim la imaginea
de ansamblu. Planeta este corpul nostru mai mare și, la fel cum corpul
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fizic al ființelor umane trece printr-o mutație genetică, întreaga lume vie
trece printr-un proces similar. Viața este o rețea delicată formată din fire
întrețesute. Nu este posibil ca o specie să treacă printr-o mutație majoră
fără a influența celelalte specii.
Generația noastră este o generație de sacrificiu. Trupul nostru
colectiv curăță omenirea de vechile sale toxine. Din punct de vedere
alimentar, am văzut mai sus că, în special în Occident, consumul de sare
este atât de mare încât o mare parte din populație suferă de obezitate.
Grăsimea este combustibilul mutației, iar această mutație extrage Umbrele
colective ale omenirii. Stresul este un alt simptom al activității crescute la
nivelul plexului solar. Mutația supune vehiculul fizic la cantități enorme de
stress. Străvechea rană umană se exprimă la fiecare nivel al societății – prin
afaceri, guverne și chiar prin mediul înconjurător. Acesta este adevăratul
înțeles al mitului potopului. Potopul vine și va separa conștiința Darului de
cea a victimei.
Încălzirea globală și poluarea sunt expresii clasice ale rănii umane
vizibile la nivel extins. Acest tip de fenomene reprezintă ultimele sforțări
ale conștiinței victimei, cu planeta însăși jucând rolul de victimă. Există o
enormă frică colectivă în jurul chestiunii mediului înconjurător și efectului
nostru asupra lui; însă ironia face că, dacă omenirea nu ar fi cuprinsă de
această mutație globală, abia atunci s-ar autodistruge, în mod inevitabil.
Dezvoltarea celui de-al 55-lea Dar ca mutație genetică fizică dă naștere,
literalmente, unei noi specii. Pe măsură ce spiritul ni se liniștește și
conștiența ne permite să ne simțim uniți unul cu celălalt, ne vom simți,
de asemenea, uniți cu toate creaturile. Noua conștiență ne va lega în mod
deosebit și direct de animale, întrucât conștiența lor funcționează deja în
mod colectiv. Deși sunt echipate genetic diferit, adevărata lor natură este
cea a Darului al 55-lea – Libertatea. Nu numai că vom înceta să mâncăm
animale, ci, pentru prima dată, ne vom simți una cu ele. În tot ceea ce
facem, libertatea va juca rolul principal.
Un factor cheie al viitorului îl va reprezenta enorma scădere a
populației umane, care se va petrece ca urmare a schimbării frecvenței
aparatului emoțional/sexual. Lumea hiperactivă pe care o vedem astăzi în
jurul nostru va cădea pradă liniștii – mari întinderi de pământ se vor întoarce
la sălbăticie. Sentimentul de spațiu și libertate care este esența planetei
noastre va reveni. Așa cum am văzut, natura libertății este sălbăticia. Nu va
trebui să facem nimic pentru a vindeca planeta. Pur și simplu nu vom mai
fi suficient de mulți pentru a produce pagube; așadar, natura își va regăsi
propriul echilibru sălbatic. Animalele vor fi libere să cutreiere planeta,
plantele și pădurile vor fi libere să se răspândească și să înflorească, iar
omul va fi liber să se bucure de faptul că trăiește. Însăși forța motrice care
a adus omul în situația în care se află acum – forța fricii – va dispărea.
Așa cum am spus mai devreme, detaliile modului exact în care va

arăta viața în viitor sunt greu de prevăzut. Ceea ce putem vedea, totuși,
este spiritul epocii. Este mai mult decât probabil că omul va continua să
utilizeze tehnologiile incredibile pe care le-a creat până acum, iar odată cu
dezvoltarea darurilor noastre inerente, aceste tehnologii se vor îmbunătăți
exponențial. Viitorul nu va fi o perioadă regresivă a întoarcerii la rădăcinile
noastre primordiale ci, mai degrabă, o administrare co-creativă a naturii. În
esență, oamenii au fost întotdeauna grădinari, și acesta este, de fapt, rolul
nostru pe această planetă – de a completa frumusețea naturii adăugându-i
propriul nostru spirit.
Adevărata muncă a transmutării la nivel planetar o vor face oceanele.
Toate toxinele create de om vor ajunge în circuitul apei și, cu timpul, vor
fi purificate de sarea din oceanele lumii. Din nou, putem vedea puterea
elementară din spatele acestui Dar al 55-lea, precum și înțelesul mistic al
epocii care urmează, cea a Vărsătorului – epoca purtătorului de apă.
TEHNOLOGIA VIITORULUI ȘI NOUA ȘTIINȚĂ A SINTEZEI
Contemplând potențialele tehnologii viitoare ale omenirii, precum
și utilizarea și efectul lor asupra lumii noastre, trebuie să avem în vedere
că mutația care vine ne va influența în mod direct gândirea. De vreme ce
conștiența principală se mută în zona plexului solar, toate viitoarele intuiții
și progrese științifice vor veni de la această conștiență, și nu de la mintea
logică. Acest lucru va schimba în totalitate metoda științifică. În loc să
începem cu o îndoială și apoi să lucrăm spre a soluționa acea îndoială prin
intermediul metodei științifice, vom începe cu o certitudine și vom folosi
logica pentru a confirma și a aprofunda acea certitudine. Acest lucru va
da naștere unei noi ere a științei și tehnologiei, iar știința viitorului va fi
una a sintezei. Știința va lucra mână în mână cu arta, muzica, mitologia și
psihologia – și (acest lucru este deosebit de important) își va avea rădăcinile
în structura fizică și în înțelegerea corpului.
Axul central al sistemelor logice viitoare implicate în această nouă
mare sinteză este geometria sacră. Geometria este modelul organizator
central care permite minții umane să coreleze toate tiparele din cadrul
universului holografic. De exemplu, fizica avansată demonstrează acum că
geometria lui 64 nu apare doar în structura tetraedrică a ADN-ului, ci stă
la baza spațiu-timpului însuși, fiind, de asemenea, fundamentul muzicii.
Cu ajutorul tehnologiei computerizate avansate, suntem capabili acum
de a genera modele ale universului, de mare complexitate, folosind legile
geometriei fractale. Prin utilizarea geometriei, vom putea unifica toate
științele și artele într-un întreg, integrat și coerent. O astfel de sinteză nu
este posibilă decât cu ajutorul colaborării în masă între o mare varietate de
domenii de activitate.
Odată cu înflorirea conștienței înăuntrul plexului solar, noua fizică
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va porni într-o direcție cu totul nouă. Cea mai abundentă resursă naturală
de care dispunem este soarele și, cel mai probabil, el va deveni adevărata
noastră sursă de energie. Unul dintre marii înțelepți occidentali ai secolului
trecut, Mikael Aivanhov, vorbea despre transformarea, în viitor, a omenirii
într-o civilizație solară. În holograma universului, retrezirea propriului
nostru soare interior în plexul solar se va reflecta la nivelul tehnologiilor
noastre. Există chiar o lege universală care spune că descoperirile noastre
externe oglindesc dezvoltarea noastră interioară. Această afirmație are
implicații chiar și mai mari pentru viitorul nostru. Pe măsură ce transcendem
însăși structura propriului ADN, ne vom elibera din atracția gravitațională
a frecvențelor joase. La nivelul științelor, acest lucru se va reflecta în noile
tehnologii, cum ar fi fizica plasmei, care ne va permite în scurt timp să
depășim gravitația și să manipulăm timpul și spațiul.
Noua știință va începe să ducă omenirea spre un viitor care, în clipa
de față, poate la fel de bine să pară scos dintr-o producție SF. Odată ce vom
deține tehnologiile care să utilizeze forța gravitației, vom putea călători în
afara sistemului nostru solar pentru a explora galaxia și universul. Această
dezvoltare va marca începutul etapei în care Pământul devine, în sfârșit,
un jucător pe un câmp al inteligenței mult mai vast decât putem înțelege
acum. Toate aceste progrese sunt, de fapt, mult mai aproape decât ne
permitem majoritatea dintre noi să visăm. Mai mult ca sigur, fundamentele
tehnologice ale acestei ere complet noi din povestea omenirii vor fi puse
chiar în prima jumătate a acestui secol.
GUVERNAREA, SĂRĂCIA ȘI BANII
Pentru a înțelege viitoarea structură socială a omenirii, trebuie să
ai o bună înțelegere a naturii fractalilor. (Mai multe pe această temă poți
afla contemplând în profunzime al 44-lea, al 45-lea și al 49-lea Siddhi.
Fiecare dintre acestea are în vedere diversele niveluri de schimbare care
vor revoluționa modul în care oamenii interacționează la nivel colectiv.)
Este evident că omenirea va deveni, în cele din urmă, interconectată de
către un singur spirit pătrunzător, cam în același mod în care astăzi suntem
conectați unul cu celălalt în planul material prin intermediul Internetului.
Nașterea rețelei electronice globale este un precursor a ceea ce va veni la
nivel genetic. Natura acestui spirit uman este libertatea, ceea ce înseamnă
că libertatea va deveni singura intenție umană reală.
Pe măsură ce spiritul omenesc devine liber, o altă importantă Cheie
a Genelor va înflori la nivel colectiv – al 50-lea Dar al Echilibrului. Acest
Dar este unul dintre cele mai importante, în ceea ce privește modul în care
ființele umane se sprijină și se servesc una pe cealaltă. Prin al 50-lea Dar,
omenirea va fi, încet-încet, adusă la o stare de armonie cosmică. La nivel
social, prezența acestui Dar în diverse comunități și grupări rasiale va

aduce cu sine un nou tip de ordine. Darul va precipita dispariția treptată
a corupției și infracționalității, ceea ce înseamnă că sprijinul necesar va
circula între țările dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, iar problema
sărăciei va fi, în cele din urmă, depășită.
Viitorul banilor este, de asemenea, destul de evident atunci când
înțelegem anumite Daruri și Siddhi-uri – în special al 45-lea Siddhi. Banii
sunt, în esență, o expresie fizică a conștiinței de victimă. Ei reprezintă frica
umană. Relația noastră cu banii este, așadar, relația noastră cu frica. Nimic
nu dezvăluie mai repede intențiile ascunse decât subiectul banilor. Aproape
toți banii, fie dați, fie primiți, duc cu ei o încărcătură ascunsă. Numai banii
care sunt dați și primiți necondiționat nu au atașată această încărcătură.
Pe măsură ce banii vor fi utilizați în moduri mai curate, ei vor fi spălați
energetic și vor manifesta una dintre marile legi cosmice - și anume, a oferi
înseamnă a primi. Cele mai de succes afaceri ale viitorului se vor baza pe
al 45-lea Dar al Sinergiei. Aceste tipuri de afaceri nu vor mai fi construite
în jurul concurenței și fricii, ci vor fi transparente și deosebit de eficiente.
Lăcomia și frica sunt, de fapt, complet ineficiente.
Pe măsură ce aspectele superioare ale celui de-al 45-lea Siddhi vor
intra în joc, conceptul de ban va lua, în cele din urmă, sfârșit. Dispariția
banilor, atunci când se va întâmpla, va fi cel mai mare semn al adevăratei
libertăți manifestat vreodată pe planeta noastră și va inspira o celebrare
globală de o amploare fără precedent. Așa cum am văzut, a 55-a Cheie a
Genelor face parte din grupul de codoni numit Inelul Vârtejului. Alături
de Cheia a 49-a, aceasta va produce schimbări dramatice la toate nivelele
societății. În mod interesant, acest inel de codoni codifică un aminoacid
numit histidină, care este eliberat în timpul orgasmului fizic. Vârtejul care
trece prin genomul uman poate fi, într-adevăr, asemănat cu un orgasm
colectiv – o forță spiralată a conștiinței care rezonează prin întregul corp al
omenirii, urcându-ne la niveluri tot mai înalte ale unității și extazului.
MOARTEA, MEDICINA ȘI SUPERNOVA SIDDHICĂ
Libertatea este singurul medicament adevărat al viitorului. Există
multe trepte ale libertății, dar cea supremă este libertatea față de credința
că ești separat de viață. Conștiența ce vine prin a 55-a Cheie a Genelor
vestește sfârșitul absolut al fricii de moarte. De fapt, a 55-a Cheie nu doar
pune capăt fricii, ci face mult mai mult decât atât – demonstrează că nu
există moarte. Frica de moarte se găsește în a 28-a Umbră, care are legături
profunde cu al 55-lea Dar. Odată cu mutația Cheii a 55-a, și Cheia a 28-a
va suferi mutații și va urca cel puțin până la nivelul Darului Totalității.
Secretul sănătății optime se găsește în acest al 28-lea Dar, întrucât el are
în vedere libera curgere a energiei vitale prin corpul fizic. Pe măsură ce
noi, oamenii, depășim vechea frică, energia vitală va curge din nou, fără
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opreliști, prin corpul nostru. Puterea și vitalitatea acestei energii poartă cu
sine un enorm potențial de vindecare, ce va elimina, literalmente, toate
bolile care afectează omenirea.
Adevărata natură a bolilor și afecțiunilor își are rădăcinile în frica
fundamentală de moarte. Odată cu dezrădăcinarea acestei frici, intrăm
cu adevărat într-o eră în care medicina va fi superfluă și va dispărea
treptat. În mod natural, în timpul purificării vechilor boli, e posibil ca
unele dintre ele să sufere mutații și să se răspândească mai mult, pentru
o anumită perioadă de timp. Acest proces va dura, probabil, câteva sute
de ani. Adevărata vindecare este legată de ADN-ul nostru ancestral, iar
sănătatea unei singure persoane necesită curățarea întregii sale moșteniri
genetice. Această curățare se petrece prin prezența Siddhi-urilor, odată
cu manifestarea lor în lume. De fiecare dată când un Siddhi se manifestă
prin cineva, el trimite o undă de șoc a purității de-a lungul întregii linii
fractale genetice. Oamenii care aduc frecvențele siddhice pe lume absorb,
de asemenea, în sine, Umbrele colective ale liniilor lor ancestrale.
Ne aflăm în pragul unei supernove siddhice. Numărul celor în care
se manifestă deja Siddhi-urile va crește în scurt timp, pe măsură ce are loc o
mare întrupare pe planul fizic. Această întrupare reprezintă al treilea aspect
al Sfintei Treimi – spiritul Divin Feminin. Totuși, această întrupare nu va fi
o singură ființă – ci un spirit colectiv care utilizează o anume constelație de
ființe, fiecare dintre ele ocupând un fractal fundamental. (Pentru informații
mai detaliate cu privire la rolul fractalilor fundamentali, poți citi al 44lea Siddhi.) Procesul întrupării Divinului Feminin va dura multe generații,
însă rezultatul său final va fi purificarea tuturor liniilor fractale ale întregii
omeniri, lucru care, la rândul său, va arde karma colectivă depozitată în
ADN-ul uman și va face ca toate bolile să dispară în totalitate din planul
fizic.
COPIII ȘI EDUCAȚIA
Ultimul aspect asupra căruia ne vom apleca este, din multe puncte de
vedere, cel mai important dintre toate. Copiii noștri sunt cei ce țin viitorul în
mâini. Mulți dintre copiii care vin pe lume astăzi poartă semințele viitoarei
mutații în sângele lor. Copiii lor vor da naștere noii conștiențe, începând
aproximativ cu anul 2027. Unele dintre însușirile minunate ale copiilor sunt
claritatea și inocența cu care procesează valul emoțional. Generația curentă
de copii reflectă cu adevărat schimbările chimice care vor veni, iar natura
lor emoțională, din acest punct de vedere, este de-a dreptul unică. Aceștia
sunt copiii ale căror toane emoționale sau manifestări fizice nu trebuie
interpretate la nivel personal, ci la nivel colectiv. Desigur, acești copii au
nevoie de granițele obișnuite pe care orice părinte le impune copilului său,
însă ei necesită, de asemenea, un mai mare grad de libertate. Mutația are

drept țintă sistemul nostru emoțional și, pe măsură ce ea se deplasează
de-a lungul proceselor noastre chimice, va împinge la suprafață tipare
comportamentale dezordonate și fenomene emoționale imprevizibile.
Secretul este ca părinții să nu presupună ca e ceva în neregulă cu copiii lor,
ci să le ofere chiar și mai multă iubire și, de asemenea, extrem de multă
răbdare.
Cât despre copiii viitoarelor generații, unii dintre ei vor fi purtători ai
mutației, iar alții nu. Mutația va apărea peste tot pe glob și nu va fi greu să-i
distingem pe cei care vor purta noua conștiență, întrucât ei nu vor prezenta
simptomele emoționale pe care le asociem de obicei cu copiii în creștere.
Părinții vor descoperi apariția unui nou tip de pace în sânul familiilor lor,
datorat simplei prezențe a unui astfel de copil în casă. Toți acești copii
vor afișa daruri unice începând cu vârste fragede, în funcție de profilul lor
hologenetic și Darurile lor Principale.
Una dintre marile schimbări pe care acești copii le vor aduce va
influența sistemul educațional. Întrucât conștiența le va fi localizată în
afara creierului, vor părea deosebit de inteligenți – odată cu depășirea
granițelor minții, răsare adevăratul geniu. Metodele lor de învățare
vor fi mai apropiate de osmoză decât de repetiție, iar memoria le va fi
extraordinară. Am putea crede, citind toate acestea, că acești copii vor fi
deosebit de vulnerabili în cadrul societății noastre actuale. Însa acest lucru
este fals. Mulțumită darurilor lor, ei nu vor avea nevoie de tratament sau
educație specială. Dimpotrivă, ei trebuie să se integreze în viața normală.
Oriunde s-ar duce, vor atrage asupra lor experiențe care le vor permite
să-și îmbunătățească și mai mult darurile. Puterea lor derivă din însăși
transparența de care dau dovadă. Forța motrice care îi va ghida va fi atât de
puternică, încât depășește limitele înțelegerii noastre curente. Unor astfel
de copii le-ar fi imposibil să se simtă vreodată singuri sau victimizați.
Prezența acestor copii în societate va dezvălui limitările sistemului
educațional curent. Una dintre practicile trecutului asupra căreia s-ar putea,
foarte probabil, să revenim, va fi sistemul uceniciei – în cadrul căruia copiii
cu anumite talente devin ucenicii anumitor profesori și învață despre viață
trăind-o, mai degrabă decât din spatele unui pupitru. La fiecare nivel, al 55lea Dar al Libertății își va face simțită prezența. Pentru un copil, libertatea
înseamnă joacă. Prin joacă, el primește lecții despre lumea înconjurătoare.
Așadar, este posibil ca acești copii ai viitorului să nu mai fie trimiși la
școală la vârste fragede, ci să primească spațiul de care au nevoie pentru a
înflori cu adevărat.
Odată ce se vor maturiza, acești copii vor aduce pe lume prima mare
pulsație a noii ere. Este, așadar, imperios necesar ca ei să fie integrați pe
deplin în structurile sociale curente ale planetei. S-ar putea ca mulți să
devină ei înșiși profesori, sau doctori, avocați, oameni de afaceri și alte
profesii normale. Întrucât ei pot simți viața la nivel holistic, vor fi capabili
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să introducă reforme subtile care vor crea un efect de domino la toate
nivelurile societății. Tot ce vor atinge va deveni mai eficient. Aceștia vor
fi oamenii care nu vor avea nici un strop de frică în cadrul sistemului, dar
care vor putea simți frica în toți ceilalți. Un asemenea nivel de empatie
îi va face maeștri ai relațiilor. Încet și imperceptibil, acești copii și copiii
copiilor lor ne vor transforma planeta. Așa cum am menționat mai sus,
conștiința superioară va elimina din omenire conștiința victimei prin
înmulțire selectivă.
CONCLUZIE
Toate cele scrise mai sus reprezintă o explorare intuitivă a codurilor
arhetipale conținute în cele 64 de Chei ale Genelor, privite prin lentila celei
de-a 55-a Chei. Din acest punct de vedere, informația conține frecvențele
viitorului nostru comun și nu date specifice. Frecvența din spatele întregii
lucrări referitoare la Cheile Genelor este ceea ce contează cu adevărat.
Există oameni care rezonează perfect cu aceste frecvențe și oameni care nu
o fac. Cartea a fost scrisă pentru aceia dintre voi care rezonează cu astfel
de frecvențe ridicate. Fiecare are, înăuntrul ființei sale, un barometru al
Adevărului, iar acesta se manifestă diferit la oameni diferiți. Dacă ai simțit
suflul adevărului citind aceste cuvinte, atunci ești unul dintre cei care este
pregătit să plonjeze în adâncul propriilor umbre și să și le asume integral.
Libertatea are un preț, iar acel preț este transparența. Trebuie să-ți asumi
fiecare sentiment și tendință negativă dinăuntrul tău și să-ți accepți total
responsabilitatea pentru ele. Trebuie să pui deoparte săgețile subtile ale
învinuirii și trebuie să cauți fiecare vestigiu ascuns al fricii din ființa ta,
pentru a-l îmbrățișa fără frică.
Odată ce ești transparent și sincer cu tine și cu ceilalți, această
sămânță a viitoarei conștiențe poate prinde rădăcini în tine. Deși ea poate
nu există în structura ta genetică, în calitate de mutație fizică, poți totuși
rezona puternic cu câmpul energetic din spatele ei. Mai mult decât atât,
dacă ai inima deschisă și ești suficient de smerit, această conștiență se
va trezi în mod inevitabil înăuntrul tău, îți va folosi viața ca rampă de
lansare spre cerurile libertății și va pregăti terenul pentru adevărata lume a
romantismului superior care va veni.

