Ontsluit het hogere levensdoel dat in jouw DNA verborgen ligt
opgeslagen verborgen ligt

De 55e Gene Key - Het Voorspel
Opgetekend door Richard Rudd

INLEIDING door Richard Rudd
Voor je ligt een geheel nieuwe reeks wijsheidsleringen. De 64 gene keys bieden een
volkomen nieuwe interpretatie van de tijdloze, eeuwenoude codes die aan het
universum ten grondslag liggen. Vooruitlopend op de officiële publicatie van het boek
in het Nederlands, geeft deze 55e gene key alvast een voorproefje. Je zou de gene
keys in feite het levende lichtalfabet van de gehele schepping kunnen noemen. Uit
deze primaire bewustzijnscodes zijn alle door de mens gesproken talen en
interpretaties van het ‘Grote Mysterie’ voortgekomen. Daardoor zou je kunnen
zeggen dat de gene keys geen intellectuele kennis overdragen, maar een levende,
hoogfrequente transmissie zijn die de 64 codes in zich dragen die jou naar een
hogere realiteit kunnen brengen.
De 64 gene keys bevatten eigentijdse wijsheid die bedoeld is om direct te
communiceren met de 64 genetische codons die opgeslagen liggen in de kern van
elke lichaamscel. Dit is dus letterlijk een levend en ‘sprekend’ manuscript dat slechts
één doel heeft: een herkenningsproces te activeren in de subtiele en grove lagen
van jouw bewustzijn. De essentie van elke gene key wordt daarom vanuit drie
frequentieniveaus beschreven; ze worden genoemd de schaduw, de gave en de
siddhi. Door middel van diepe contemplatie reis je door iedere laag van deze
transmissie en ontwikkel je een eigen relatie met dit levende lichtspectrum binnenin
jezelf. Voor de hoogste frequentietaal, de taal van de siddhi, schieten woorden vaak
tekort. Ik nodig je daarom uit om niet alleen met je mind maar met je hele wezen
naar deze kennis te luisteren. Hoe meer je helemaal aanwezig kunt zijn tijdens het
lezen, hoe dieper de transmissie door je heen zal werken.
De 64 gene keys spreken letterlijk een nieuwe transformerende taal die diepe
contemplatie mogelijk maakt. En het hart van deze taal wordt gecommuniceerd door
deze 55e gene key. Deze ‘sleutel’ is de belangrijkste trigger voor het nieuwe
wereldwijde ontwaken. Op dit moment bevinden we ons in een voorbereidende fase
van een enorme wereldwijde genetische mutatie. Zij zal de komende jaren de hele
mensheid bestrijken en een geheel nieuwe mens doen ontstaan. Ik hoop dat je zult
genieten van het lezen van deze gene key en van het contempleren op de vele
inzichten en dimensies. Deze gene key is voor mij, en ik hoop in de toekomst voor
vele anderen, een schitterende stralenbundel boordevol hoop en verwondering over
de pracht van het tijdperk waarin we nu leven.

Gene Key 55
De droom van de libelle

Siddhi: Vrijheid
Gave: Vrijheid
Schaduw: Slachtofferschap

Tegenspeler: Gene Key 59
Fysiologie: Zonnevlecht (Dorsale zenuwknopen)
Codonring: De Ring van de Wervelwind (49, 55)
Aminozuur: Histidine

DEEL 1 – DE GROTE VERANDERING

55e Gene Key - Inleiding
Wist je wel dat je een unieke reeks genetische factoren bezit die het ontplooien van jouw
ware aard beheersen? Het doel van dit boek, zoals de titel al aangeeft, is het ontsluiten van
dit hogere doel dat in jouw DNA verborgen ligt. Het hogere zelf, het kosmische aspect van
de mens dat het sterfelijke lichaam overstijgt, sluimert al eonenlang in de mens. Omdat het
in je eigen lichaam verborgen ligt, onder je neus, op een voor de hand liggende plek, is het
juist niet de plek waar de mensheid op zoek is gegaan naar een blijvend gevoel van vrede
en vervulling. Tot nu was de innerlijke reis slechts weggelegd voor een select groepje

mensen, de stoutmoedige avonturiers en dappere pioniers van de innerlijke werelden.
Daarom leek onze ware goddelijkheid ver verwijderd van de gewone mens, wiens primaire
beslommeringen draaiden om overleving en het beheersen van de wereld om hem heen.
Dit gaat nu allemaal veranderen. Reizend door de verschillende frequentielagen in dit boek,
krijg je een idee van de rijkdom, de schoonheid en de diversiteit van het pad naar spiritueel
ontwaken. In de mythes van uiteenlopende culturen werden sleutels achtergelaten die
spreken over het komende tijdperk van de ‘Grote Verandering’. De mensheid ervaart deze
verandering nu, omdat het nu plaatsvindt. Binnen een relatief korte evolutionaire tijdsperiode
zal onze wereld veranderen in een wereld waarvan de meesten denken dat het pure fantasie
is. Je leeft in een bijzonder romantische tijd, het moment waarop de prins Doornroosje
wakker kust en zij plotseling volledig ontwaakt. En haar ontwaken gaat gepaard met een
transformatie van de hele wereld. Deze Grote Verandering is het centrale thema dat als een
rode draad door het hele boek heenloopt. En omdat jij op dit moment deze woorden leest,
mogen we aannemen dat jouw innerlijke gids ervoor heeft gekozen om je aan deze
ongelofelijke, vooruitziende gebeurtenis te herinneren, om zodoende jouw eigen proces van
ontwaken te bevestigen of te activeren.
Sta jezelf daarom toe om je eigen reis te bevestigen, een reis die je gebracht heeft tot
precies dit moment waarop je deze woorden leest. Wij mensen volgen verschillende paden
in tijd en ruimte, en alle paden die we volgen moeten op een gegeven moment convergeren
naar dit ene punt diep in ons lichaam. Er bestaat een plek in jouw DNA dat slechts één doel
heeft: het activeren van dit ontwaken. Dit proces wordt door deze 55e gene key beschreven,
maar meer dan dat, het helpt je op dit ontluikende ontwakingsproces te contempleren en het
te versnellen. Tezamen met haar zustertransmissie, de 22e gene key, is de 55e gene key de
meest krachtige en diepgaande boodschapper van het boek. De 55e gene key beschrijft de
kracht van de evolutie, van materie naar geest, terwijl de 22e gene key de kracht van de
involutie beschrijft, van geest naar materie. Tezamen behelzen deze twee gene keys de
kwintessens van de Grote Verandering.
Neem daarom al lezend de woorden en ideeën achter deze gene keys in je op en laat ze tot
in de diepste uithoeken van je wezen doordringen. Want diep binnenin jou liggen er
sluimerende geheugencodes die daar speciaal zijn om door deze transmissie geactiveerd en
wakker gemaakt te worden. En terwijl je deze informatie diep tot je laat doordringen, kan je
letten op alle gevoelens, gedachten en impulsen die je van binnen ervaart. Ook al ervaar je
weerstand tegen deze gene key, dan moet je ook dat gevoel toelaten en respecteren. Het
proces van ontwaken volgt een eigen mysterieuze timing en ondoorgrondelijk verloop.
Daarom nodig ik je van harte uit om diep adem te halen, en af en toe misschien een diepe
zucht te slaken. En ik moedig je vooral aan om te genieten van je ontdekkingsreis door deze
wonderschone wereld waarin romantiek werkelijkheid wordt.
Welkom in het hart van de Gene-Keys-transmissie!

De 55e Schaduw – Slachtofferschap
Indra’s net
De 55e gene key die de mythische reis van schaduw naar siddhi beschrijft, vormt werkelijk
de kern van de 64 gene keys. Er bestaat geen aangrijpendere of meer hedendaagse klank
in de hele genetische matrix dan deze odyssee vanuit de ziedende onderwereld van het
slachtofferschap naar de pure heldere lucht van de vrijheid. Van alle gene keys is dit degene
waar wij mensen het meest naar verlangen, en dit is de gave die ons binnenkort op het
collectieve niveau ten deel zal vallen. De hele verklaring voor de timing van dit werk over de

64 gene keys ligt hier bij de 55e schaduw. Sinds we door de ontwikkeling van onze
neocortex de capaciteit kregen om zelfbewust te zijn, is het een centraal thema voor de
mensheid. En dat is het thema van slachtofferschap.
Op cellulair niveau programmeren de 55e Schaduw van Slachtofferschap en haar
tegenspeler de 59e Schaduw van Oneerlijkheid mensen tot precies hetzelfde effect: het
maakt eenieder tot zijn of haar eigen ergste vijand. Er bestaat een universele wet, die in de
volksmond wordt vertaald als ‘zo men doet, zo men ontmoet’. En het is juist deze wet die de
55e schaduw niet kan zien. De essentie van deze universele wet zien we terug in het
beroemde Bijbelse gezegde: ‘wat de mens zaait, zal hij ook oogsten’. Deze tijdloze clichés
worden meestal begrepen als iets wat met de oppervlakkigheden van het leven te maken
heeft en niet met de diepere energetische niveaus. Vaak lijkt het dan ook dat het succes van
zogenaamde geslaagde mensen juist ten koste gaat van anderen. En op dezelfde manier
lijkt het alsof onschuldige en openhartige mensen geteisterd worden door verschrikkelijke en
onverklaarbare beproevingen. Dus oppervlakkig gezien heeft het principe ‘wat de mens
zaait, zal hij ook oogsten’ weinig of geen betekenis, waardoor het vaak voor een soort
folkloristische wijsheid wordt aangezien.
Vanwege deze neiging om de dingen zo oppervlakkig te benaderen, gaat het
massabewustzijn dus aan een van de diepste levensgeheimen voorbij. Op een energetisch
niveau zal je namelijk werkelijk altijd precies datgene oogsten wat je hebt gezaaid. Het
duurt gewoon langer voordat je het effect ervan ziet op het materiële plan. Transparantie is
de hoogste uitdrukking van de 59e siddhi. En zoals het woord transparantie al aangeeft, je
kan je uiteindelijk niet voor jezelf verbergen. Daarom is de sleutel tot de 55e schaduw en het
middel om deze te ontstijgen afhankelijk van een enkel gegeven, jouw attitude. Het is
namelijk niet interessant wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat.

Je slachtofferhouding laten varen
In het leven zijn er werkelijk maar twee keuzes wat betreft de houding die je aanneemt: óf je
gedraagt je als het slachtoffer van omstandigheden, óf je neemt de volle
verantwoordelijkheid voor je situatie. Ook al klinkt dit eenvoudig, er liggen verschillende
lagen van complexiteit in opgeslagen. Aangezien we nu de 55e schaduw verkennen, kijken
we eerst naar het effect van de rol waarbij je jezelf als slachtoffer van omstandigheden ziet.
De 55e schaduw ligt diep verborgen in de dorsale zenuwknopen van de zonnevlecht en
heeft met emoties te maken. Op de lagere frequentieniveaus zoeken mensen de oorzaak
voor hun emotionele pieken of dalen buiten zichzelf. We zoeken naar een verklaring voor
hoe we ons voelen. Op het hoogtepunt van het emotionele spectrum denken we dat ware
vreugde eerder een gevolg is van iets dan een oorzaak. Vanwege deze diepgewortelde
overtuiging zijn we ons hele leven op jacht naar datgene waarvan we denken dat het ons
vreugde geeft: de perfecte relatie, of rijkdom, roem, de perfecte woonplek, of zelfs onze
God. Op het dieptepunt van het emotionele spectrum spelen we het spel van de
beschuldiging. We geven aan van alles de schuld voor het feit dat we ons slecht voelen, van
het voedsel dat we net hebben gegeten, tot onze partners of de regering.
Deze neiging van de mens om altijd buiten zichzelf op zoek te gaan naar de oorzaak voor
zijn emotionele gesteldheid is de grootste verslaving hier op aarde. Het is geworteld in de
overtuiging dat wij het slachtoffer zijn van onze materiële werkelijkheid. Deze
kernovertuiging veroorzaakt een laag frequentiepatroon dat steeds opnieuw versterkt wordt.
Met andere woorden, met deze innerlijke houding als primaire drijfveer raken we steeds
meer verstrikt in ons eigengemaakte web. Het is ons verlangen dat ons gijzelt. Zijn we
terneergeslagen dan willen we weer opgebeurd worden, en als we ons opperbest voelen
dan verlangen we ernaar om dit gevoel zo lang mogelijk vast te houden. Dus het zijn juist de
gevoelens waar we naar op zoek zijn die een onophoudelijke honger creëren naar een

vervulling die we nooit zullen bereiken. We zijn verslaafd aan de zoektocht naar vervulling,
niet aan vervulling op zich. Daar doelt ook die veel gebruikte uitspraak over de hemel op:
“Wie ooit de hemel zal vinden, zal hem haten”, want het is de hoop op vervulling waar je van
houdt, niet de staat van vervulling zelf.
Hier ontdekken we het geheim van de frequenties, namelijk dat ze geworteld zijn in jouw
onbewuste levenshouding. Omdat je ware houding onbewust blijft, zijn er eigenlijk ook geen
technieken waarmee jij je frequentie kan verhogen. Inzicht is het enige wat je nodig hebt om
je genetische ontsnappingssnelheid te bereiken, waarmee je uit de schaduwstaat naar de
gave-staat kan reizen. Inzicht moet dagen op het niveau van puur zijn, het inzicht dat je
ongemerkt het slachtoffer bent geworden van je eigen onbewuste overtuigingen. Zodra dit
begrip daagt, ontstijg je onmiddellijk de schaduwfrequentie. De grote spirituele leraar
Gurdjieff beschreef dit op zo’n eenvoudige en mooie manier: “Om uit de gevangenis te
ontsnappen, moet men eerst beseffen dat men gevangen is.”

Geveinsde Vrijheid
Ik zei eerder al dat de 55e Schaduw van Slachtofferschap verschillende dimensies heeft.
Het lage frequentienetwerk dat ons gevangen houdt, kent namelijk veel subtiele wendingen.
Er is dan ook een gezegde dat het een van de beste trucjes van de duivel is dat hij de mens
op zoek stuurt naar God. Een van de meest lastige aspecten van de 55e schaduw betreft
spiritualiteit, en dat is juist van groot belang in ons huidige tijdsgewricht. Spiritualiteit kan
namelijk net zo goed de focus van het slachtofferbewustzijn worden, omdat het je zo
makkelijk het idee kan geven dat er dingen zijn die je kan ‘doen’ om je van je schaduwen en
emotionele lijdensweg te bevrijden. Deze veronderstelling leidt tot de grootste illusie ooit: het
idee dat er een andere spirituele realiteit bestaat die niet tot je eigen belevingswereld hoort.
Als we deze veronderstelling helder onder ogen zien, dan blijkt het neer te komen op precies
hetzelfde patroon van het verlangen naar vervulling. Wie voor zichzelf een onbereikbare
realiteit creëert, kan er zijn hele leven lang naar verlangen, zonder het ooit echt te beleven.
Religieuze of spirituele mensen vinden dit misschien een harde waarheid om te verteren.
Ware verlichting is eigenlijk helemaal niet wat we willen. Ware verlichting is namelijk
helemaal niet spannend, het is zelfs doodgewoon. Desondanks is de meeste spiritualiteit
gebouwd op het streven naar het buitengewone. Hoge frequentieniveaus leiden dus niet
noodzakelijkerwijs tot ‘spirituele’ belevingen. In feite verbreken juist deze hoge
frequenties de illusie dat er spirituele belevingen zijn. In de hedendaagse nieuwetijdscultuur
zie je overal dit soort spiritueel materialisme, dat wil zeggen de mens heeft nu een hele
nieuwe verslaving gevonden, genaamd het zoeken naar waarheid.
Het is belangrijk om te weten dat geen van deze dingen verkeerd is. Iemand die zich
aangetrokken voelt tot iets ‘hogers’, wordt van binnenuit hiertoe gedreven, iets binnenin je
spoort je aan. Als je dit navolgt tot zijn natuurlijke einde, dan kom je vanzelf wel op jouw
ware pad. Voor sommigen is het zoeken de directe weg naar transcendentie, terwijl het bij
anderen simpelweg een afleiding is die hen steeds verder van hun ware aard afbrengt.
De 55e schaduw weerhoudt spirituele zoekers ervan hun innerlijke drang te volgen tot het
natuurlijke einde. Het doet dit door zich met de vorm van de leer te identificeren, met de
leermeester, of met het pad zelf. We kunnen dus drie soorten spirituele zoekers op het
spirituele pad onderscheiden: zij die zich laten vangen door de structuur van een bepaalde
leer, zij die bedwelmd raken door de magnetische kracht van een specifieke leermeester, en
zij die verstrikt zijn geraakt in hun eigen compulsieve dwang tot een soort spiritueel toerisme.
Desalniettemin zijn deze drie spirituele valkuilen net zo goed stadia op een pad dat
uiteindelijk naar ware vrijheid zal leiden, al doen ze zich alle drie soms voor als de vrijheid
zelf. Dit zijn een aantal voorbeelden van de meest subtiele lagen van de Schaduw van
Slachtofferschap. Bij de beschouwing van de Gave en Siddhi van Vrijheid gaan we zien dat

ware vrijheid niets te maken heeft met hoe we onze tijd op het materiële plan besteden.
Ware vrijheid is niet het gevolg ergens van. Het is eerder een soort steeds groter wordende
ruimtelijkheid die spontaan binnenin je ontstaat naarmate je beter begrijpt hoe diepgaand je
jezelf tot slachtoffer van je eigen kernovertuigingen hebt gemaakt.

Het afsterven van drama
Een van de grootste verlokkingen van de mensheid is het ideaal van de romantische liefde.
En dan bedoel ik niet alleen het verlangen van het ene mensenhart naar het andere, maar
ook het ideaal van de romantiek in een bredere context. Het gaat om het idee van het leven
als een romance. De eigenlijke grondslag van romantische liefde is dat het onvervulbaar is,
omdat het constant moet vloeien tussen catastrofale diepten en extatische hoogten, en zo
een wonderbaarlijk rijke symfonie creëert bestaande uit menselijke emotie en menselijk
drama. Alle uitvoerende kunsten, van het meest verheven toneelstuk tot de dagelijkse
soapopera op tv, zijn een metafoor binnen de metafoor van het leven zelf. Door de 55e
schaduw zijn we allemaal het slachtoffer van dit levensdrama. We zijn verstrikt in een
ongelofelijk delicaat netwerk dat geweven is uit het garen van ons lijden enerzijds en ons
geluk anderzijds. In feite haten en aanbidden we dit web tegelijkertijd, maar bovenal zijn we
eraan verslaafd geraakt, zoals we aan ieder intens drama verslaafd zijn.
Binnenin jouw droomwereld en onder dit net kan je uitdrukking geven aan je grootste
verlangen. Onder het net kan je jouw droom uitleven, zwevend, dansend, huilend, lijdend en
vooral liefhebbend. En toch is jouw liefde binnenin dit net een liefde met grote beperkingen,
een liefde die nooit aan de begrenzingen van haar eigen illusies kan ontsnappen. Onder het
net val je ‘in en uit de liefde’, want hoe dan ook, je blijft het slachtoffer van je eigen
projecties, verwachtingen en dus onherroepelijk van je eigen teleurstellingen. Het net dat de
55e schaduw werpt, choreografeert de eb en vloed van je ademhalingspatronen terwijl je op
en neer deint op de melodieën van het leven. Soms verzink je in melancholie en lijkt het
alsof je al je levenskracht hebt verloren. Je ademhaling zelf wordt oppervlakkiger. En dan
weer word je opgezweept door een plotselinge gemoedsverandering. Je hart begint sneller
te kloppen en je ademhaling vult nu je borstkas tot barstens toe. We denken dat dit vrijheid
is. In het spel tussen deze twee uitersten geeft de melodie ruimte aan cadansen:
tempoveranderingen maken ruim baan voor nieuwe fraseringen, noten, trillingen, pauzes en
ieder ander denkbaar gevoel. We leven ons leven ondergedompeld in deze golven, en er
komt geen eind aan onze emotionele processen.
Wat de 55e schaduw betreft, de komende mutatie activeert het einde van onze verslaving
aan dit levensdrama en het begin van onze ontdekking wat echte vrijheid betekent. In de
kern verbergt de 55e schaduw het verlangen van Bewustzijn om zich met zichzelf te
verenigen, maar dit verlangen uit zich meestal als het romantische verlangen naar de
perfecte zielspartner. Er is een prachtige hindoe-mythe, ‘Indra’s net’ geheten, waarin onze
kosmos wordt voorgesteld als een oneindig rasterwerk met op ieder knooppunt een
schitterend juweel. Ieder juweel weerspiegelt ieder ander juweel tot in de volmaaktheid. De
55e schaduw werpt een sluier over dit juwelennet en houdt de mensheid eronder gevangen
zodat we het éénzijn van alles niet kunnen ervaren. De komende shift laat ons bewustzijn
door de mazen glippen van het emotionele net dat ons zo lang in een staat van
slachtofferschap heeft gehouden. En dan zullen we voor het eerst de waarheid van ons
collectieve éénzijn ontwaren, schitterend weerspiegeld in ieder van Indra’s eindeloze
juwelen.

De zonnevlecht – het tweede brein
De emotionele matrix van de 55e schaduw ligt in het gebied van de plexus solaris, het
zonnevlechtcentrum van het menselijk lichaam. Het enorme netwerk van zenuwknopen in dit

centrum wordt ook vaak het tweede brein genoemd. Het functioneert onafhankelijk van de
schedel-hersenen door de onophoudelijke aansturing van de vasculaire en viscerale functies
van het lichaam. De pure lading van onze emotionele gemoedstoestanden, vooral bij pieken
en dalen, is veel krachtiger dan de subtiele cognitieve processen van de ratio die we zo
hoog in het vaandel hebben en die voortkomen uit de schedel-hersenen. Er is relatief weinig
bekend over de exacte aard van de neurologische bedrading van het zonnevlechtcentrum,
hoe het werkt en wat zijn ware vermogen is. Wat we wel weten is dat ondanks onze
inspanningen, onze emoties meer macht over ons hebben dan onze mind, en als we
om ons heen kijken zien we daar overal het bewijs van.

Het opnieuw ontwaken van de zonnevlecht – het raadsel van de eonen
De transmissie van de 55e gene key behelst vooral de toekomst van onze soort in de
periode dat zij de Grote Verandering meemaakt, en dat maakt dit werk tot een diep
profetisch geschrift. Een van de allerbelangrijkste puzzelstukjes echter komt uit ons verre
verleden. Generaties van mythologen, folkloristen, archeologen, mystici en historici spraken
over een ander menselijk ras dat lang voor de opgetekende geschiedenis bestond. En
inderdaad, in al onze grote menselijke mythen en sprookjes zijn codes verborgen die
informatie bevatten over dit verloren gouden tijdperk dat uitdoofde of teloorging in een soort
enorm cataclysme, zondvloed of overstroming. Psychologen interpreteerden deze mythes
altijd als een metafoor of archetype voor een psychisch verlangen om terug te keren naar de
geborgenheid van de moederschoot. Maar wat als dit werkelijk volksherinneringen zouden
zijn die bewaard zijn gebleven in ons voorouderlijk DNA? De 55e gene key heeft hier veel
over te zeggen.
Hoewel verscheidene eeuwenoude culturen diverse methoden ontwikkeld hebben om lange
tijdsperioden en cyclussen in kaart te brengen, is er een bepaald patroon, het trinaire
patroon, dat standhoudt op het meest simpele en toch mythische niveau. Ieder groot
kunstwerk en elke allegorie kent in zijn kern deze archetypische trinaire tijdstroom die alle
menselijke vertellingen verdeelt in drieën, extern zowel als intern. Verweven in de structuur
van de menselijk psyche ligt een diepe herkenning van deze fundamentele patronen: het
begint altijd met de val uit de gratie, waarna een ontdekkingsreis volgt vol beproevingen, die
dan uiteindelijk leidt tot de verlossende overwinning. Als we de hele menselijke evolutie op
deze manier in kaart brengen, zien we hoe ons eigen verhaal ook beschreven kan worden in
drie grote eonen, drie enorme tijdperken, met daartussen vier grote bewustzijnssprongen.

De drie eonen en hun evolutionaire stadia
De drie eonen en hun vier keerpunten beschrijven de evolutionaire booglijn van ons hele
planetaire Bewustzijn. In feite beschrijft dit drievoudige patroon drie verschillende
evolutionaire stadia die samenkomen in een vierde, transcendent stadium, (een
tetraëdrische geometrie van Bewustzijn).

De theorie van involutie en de zeven wortelrassen
De Gene-Key-leer stelt dat het leven een samenspel is tussen twee primaire krachten: de
stroom van involutie en die van evolutie. In het westen hebben we vooral geleerd om ons op
de objectieve externe wereld te focussen, en minder op de subjectieve interne realiteit.
Daarom leggen we meestal meer nadruk op de evolutionaire stroom, die de grondslag is
geworden van de moderne wetenschappelijke benadering. De vele mystieke en esoterische
tradities in de wereld beschouwen het leven echter óók vanuit een ander perspectief. Zij
stellen dat het leven gezien kan worden als een ‘involutionair’ proces, waarbij Bewustzijn
langzaamaan steeds dieper doordringt in de vorm en zo onze evolutie aanstuurt. Deze

opvatting (ook wel emanationisme genoemd) stelt dat in elk stadium van onze planetaire en
persoonlijke evolutie er een verborgen doel zich ontvouwt dat zich stapsgewijs onthult.
Zoals het goddelijke leven involueert, zo evolueert het menselijke en aardse leven. En
hoe meer we in ons Bewustzijn omhoog reiken naar de hogere frequenties, hoe meer we
deze energieën kunnen downloaden naar onze levens op het materiële vlak.
Binnenin het grotere patroon van de drie eonen ligt een ander patroon verborgen, verdeeld
over zeven substadia, bekend als de zeven wortelrassen. In deze involutietheorie
vertegenwoordigt ieder wortelras een belangrijk stadium in onze planetaire ontwikkeling. De
esoterische tradities zien de wortelrassen soms letterlijk als mensensoorten die aan de
moderne mens voorafgingen. In de synthese van gene-keys-leer ligt het anders. Daar
beschrijven de wortelrassen de ontsluiering van de subtiele lagen van de levende geest van
Gaia, onze aarde. Met andere woorden, vanuit een involutionair perspectief bevatten alle
vormaspecten van onze planeet en zelfs van ons hele universum verschillende niveaus van
Bewustzijn, van de meest verdichte mineralen tot de meest vluchtige gassen. De eerste
wortelrassen vertegenwoordigen zo de meest subtiele vormen van Goddelijk Bewustzijn dat
zich in een frequentie verlagend proces fysiek wil manifesteren (de eerste eon). Op een
bepaald moment in het evolutionaire verhaal van onze planeet dringt Bewustzijn zo diep
door in het materiële veld dat het zichzelf vergeet (de tweede eon). Daarop volgt het stadium
van het herinneren en de mythische terugkeer naar het paradijs. Nu transformeert
Bewustzijn het materiële veld en neemt alle dimensies weer in zichzelf op en brengt zo haar
epische, evolutionaire tijdsboog (de derde eon) tot voleinding.

De zeven wortelrassen en de bijbehorende realiteitssferen
De zeven wortelrassen zijn ook direct gerelateerd aan de zeven realiteitssferen of -velden,
en de zeven subtiele lichamen van de aura. Dit geeft ons een verhaal- en tijdslijn voor de
involutiestadia van Bewustzijn. (Voor de Zeven Heilige Lichamen en hun overeenkomstige
velden verwijs ik naar de 22e gene key.)
Het eerste wortelras – de Polarianen – het monadische veld
Het tweede wortelras – de Hyperboreanen – het atmische veld
Het derde wortelras – de Lemuriërs – het boeddhische veld
Het vierde wortelras – de Atlantiërs – het causale veld
Het vijfde wortelras – de Ariërs – het mentale veld
Het zesde wortelras – de Trivianen – het astrale veld
Het zevende wortelras – de Pang(a)eanen – het fysieke veld

De eerste eon – het voorbereiden van de tuin van Gaia
De eerste twee wortelrassen, de Polarianen en de Hyperboreanen, vertegenwoordigen het
kristalliseren van de vorm van de aarde zelf, dus het tijdperk waarin onze planeet in feite
werd gevormd. Het eerste wortelras, de Polarianen, komt overeen met het monadische
lichaam (de hoogste bron van Goddelijkheid). Dit staat voor het Goddelijke Woord of de
Goddelijke Wil voordat deze neerdaalt in de vorm en zichzelf als afgescheiden ervaart. Het
tweede wortelras, de Hyperboreanen, correspondeert met het atmische lichaam, ofwel het
lichtlichaam. Dit verwijst naar het versmelten van onze planeet met mineralen en elementen
van de zon. Deze fase omvat ook de totstandkoming van de dampkring van de aarde en het
geleidelijk verfijnen van alle elementen en gassen totdat er uiteindelijk leven mogelijk was op
onze planeet. Het is tijdens deze eerste twee evolutionaire fasen dat alle planetaire
bestanddelen begiftigd werden met subtiele bewustzijnsvormen. In sommige tradities
worden dit de engelen van de elementen en de deva’s van het mineralenrijk genoemd.

De tweede eon - de bloei en de val
Het derde wortelras, de Lemuriërs, ziet de geboorte van alle bezielde levensvormen die
vanuit de wateren de hele aarde bevolken. Dit was de fase van Eden, waarin de Goddelijke
Essentie haar superovervloed manifesteerde in alle natuurrijken. Het Lemurische bewustzijn
van onze planeet was en is één verenigd wezen, levend op het Boeddhische veld, dat het
veld van extase wordt genoemd. Dit is ook het veld van de vele devische rijken, de
expressie van Bewustzijn die inherent is aan alle levensvormen. Het is tijdens deze
Lemurische fase dat de eerste mensenwezens ontvangen en geboren werden.
Het vierde wortelras, de Atlantiërs, vertegenwoordigt de mensheid vóór de zondeval. Dit
mensenras, dat soms het Ras van Adam wordt genoemd, is voor de moderne mens slechts
nog een vage herinnering. Wij moderne mensen werden afgescheiden van de ware bron
door een opeenvolging van cataclysmen die in de mythologie bekend staan als de zondeval.
De ware toedracht van deze zondeval komt tot ons in de verhalen en scheppingsmythen van
onze inheemse culturen, verhalen die op hun beurt weer hun weg vonden in onze moderne
cultuur en geloofsovertuigingen. Het Atlantische wortelras werd met zijn hele cultuur en
leefwereld totaal vernietigd en de evolutie werd letterlijk opnieuw opgestart en sloeg een
nieuwe richting in. Op het causale veld echter bleef dit Atlantische bewustzijn bestaan, en is
het er nog steeds. Dit is het veld van de archetypen, de kwantumtaal die de logisch
denkende mind te boven gaat. Het oorspronkelijke Atlantische bewustzijn, in tegenstelling tot
dat van de moderne mens, zetelde in de zonnevlecht en beleefde zichzelf daarom niet als
afgescheiden van de levensbron, maar juist als het hart en de mind van Gaia zelf.

De derde eon – het vijfde wortelras en Kali Yuga
In ieder groots verhaal doemt vroeg of laat de ondergang op. In de Indiase Vedische traditie
heten deze evolutionaire stadia yuga’s, en het meest duistere stadium is Kali Yuga,
vernoemd naar Kali, de duistere godin van tijd en verandering. Ons huidige wortelras, het
Arische, nadert het einde van Kali Yuga, het tijdperk na de val. Het Arische bewustzijn
bevindt zich op het mentale veld en ons constant evoluerende brein is ons belangrijkste
bewustzijnsinstrument. Het is bijzonder ironisch dat onze grootste gave, ons
redeneringsvermogen, ons tegelijkertijd verstrikt in de illusie dat we zijn afgescheiden van
elkaar en van onze omgeving. De derde eon gaat echter wel over de lange thuisreis. Sinds
onze val uit de gratie zoeken wij mensen de weg naar huis. En we zoeken in de
wetenschap, in religie en vooral in de liefde.

De Grote Verandering en het zesde wortelras
De tijd van de zogeheten Grote Verandering daagt. Nu het vijfde wortelras plaatsmaakt voor
het zesde, het Triviaanse, lijkt de tijd zelfs te versnellen. Dit zesde wortelras wordt reeds
lang door mystici en wijsgeren voorspeld. Overeenkomstig de involutie van de Goddelijke
Essentie op het astrale veld, het rijk van de emotie en het verlangen, zal het zesde ras de
hele planeet transformeren. Naarmate Goddelijk Bewustzijn steeds dieper afdaalt in de vorm
zal het langzaamaan haar ware aard onthullen. Het komende tijdperk brengt de sublimatie
van seksualiteit en begeerte in de mens naar onvoorwaardelijke liefde. Het zesde ras zal
door de 55e gene key worden geactiveerd met haar mutatie van de zonnevlecht, de zetel
van menselijke emotie. Het Triviaanse ras kondigt het herontwaken van het
zonnevlechtcentrum aan, zodat de mensheid weer haar één-zijn ervaart met het universele
kwantumveld waarin alle levende wezens verbonden zijn. Dit herontwaken is geen retrogade
beweging terug naar een voorbije gouden eeuw, maar juist een nieuw versmelten van de
drie lagere velden, het fysieke, astrale en mentale veld, met haar hogere tegenhangers, het
causale, boeddhische en atmische veld.

Het zevende en laatste wortelras, het Pangeaanse, ligt voorbij woorden. We kunnen alleen
zeggen dat het een versmelting zal kennen van alle Gaia-rijken tot één enkele vibrerende
aanwezigheid. Dit is de eenwording van geest en materie, waar de Goddelijke Monadische
Essentie het fysieke veld doorschijnt, en het laat ascenderen. Dit is het koninkrijk der
hemelen dat op aarde komt.

Het einde van de trilogie en de terugkeer naar Eden
De mensheid en ons hele planetaire bewustzijn staat op de grootste drempel tot nu toe: de
laatste fase van de trilogie en de uiteindelijke oplossing van het raadsel der eonen. Dit
moment in het zich ontvouwende Bewustzijn is zo zeldzaam dat het op alle levensniveaus
enorme verschuivingen teweegbrengt. Wat ons staat te wachten is zo groots, dat onze mind
niet ver genoeg reikt om zo’n realiteit te bevatten. Sprookjes leren ons de magie van de
derde bezwering en de verlossing die het altijd met zich meebrengt. Jazeker, al onze
invloedrijke mythes, films, romans en toneelstukken eindigen altijd in een of andere vorm
van synthese. Zonder deze synthese voelt ons hart zich niet compleet. Altijd op het
allerlaatste moment, als bijna iedere hoop op redding is opgegeven, komt plotseling toch de
bevrijding. Het komt als een grote vloedgolf over ons heen, die ons het drievoudige patroon
van beproeving en verlossing laat zien, een patroon dat ons zo bekend is dat we onszelf
betrappen op het innige verlangen naar een Happy End. We verlangen er zo innig naar
omdat het is ingeprent in de genetische structuur van alle levensvormen van ons
sterrenstelsel. En omdat het in ons DNA zit, is het onvermijdelijk dat het ons lot is om de
wedergeboorte van Eden te mogen aanschouwen en voor eeuwig in vrede in die tuin te
mogen vertoeven.

De repressieve en reactieve patronen van de 55e schaduw
Repressieve aard – klagen
De 55e Schaduw van Slachtofferschap uit zich op twee manieren. Iemand met een
repressieve aard klaagt. Klagen is een onbewust denkpatroon waarbij iemand zichzelf ziet
als het centrale slachtoffer in zijn of haar eigen drama. Telkens wanneer je hardop of in
gedachten klaagt, geef je in feite je eigen kracht weg. Iemand met een repressieve aard
klaagt vooral in zichzelf en is vaak pessimistisch, terwijl iemand met een reactieve aard
geneigd is de beschuldiging bij een specifiek extern doelwit neer te leggen. Wie vastzit op de
frequentie van klagen, zit gevangen in het net van het levensdrama, ofwel van maya. De
energie van de klacht versterkt de illusie dat het leven ontzettend zwaar is. Niet alleen
versterkt het zichzelf op deze manier, maar al dat klagen zet bovendien het lichaam onder
enorme druk. Vrij word je als je deze diepe onbewuste patronen tot in de kern van dit
energetische proces doorgrondt.

Reactieve aard – beschuldigend
De andere algemene uiting van de 55e schaduw legt de schuld bij anderen. Iemand met een
reactieve aard ‘externaliseert’ zijn klachten door iets of iemand anders er de schuld van te
geven. Zodra we een ander beschuldigen is het alsof we een pijl afschieten die onze eigen
verantwoordelijkheid voor de situatie wegneemt. Je zou dus kunnen zeggen dat wij op deze
manier aspecten van onszelf bij anderen neerleggen, waarmee we onze ware kracht en
aanwezigheid weggeven. Iedere beschuldiging is een uitdrukking van extern geprojecteerde
woede, maar deze woede is verre van zuiver. Zuivere woede is namelijk de energie van een
oerangst, die misschien door een externe oorzaak wordt veroorzaakt maar daar niet op is

gericht. Zodra je een ander ergens van beschuldigt, word je meteen het slachtoffer van je
eigen drama. Je kan namelijk onmogelijk de schuld voor jouw levenslot bij een ander
neerleggen als je tegelijkertijd weet dat je slechts een rol speelt in een toneelstuk. Het door
de ernst van het leven heen zien doet deze beschuldigende energie vanzelf oplossen. Dus
mensen met een reactieve aard zijn pas vrij als zij leren hun schuldpijlen tijdens de vlucht
terug te nemen, lang voordat ze hun doel hebben bereikt.

DEEL 2 – HET MUTATIEPROCES

De 55e Gave en Siddhi – Vrijheid
De geest van het toekomstige tijdperk
Wanneer je de 55e gave nader beschouwt, geeft dat onherroepelijk stof tot nadenken over
de toekomst van de mensheid en van onze planeet. Wat we op de komende bladzijden gaan
bekijken is zowel wat er nu gebeurt als wat er zal gebeuren tijdens de Grote Verandering die
voor ons ligt. Bij het ‘lezen’ van de codes van de 64 gene keys is het niet zo belangrijk om
de precieuze details van deze Grote Verandering te weten. Iedere beschouwing van de
details is op zijn best slechts speculatie en opinie. Echter, door een diepe resonantie met de
kernfrequentie achter dit werk over de 64 gene keys kunnen we wel de geest van het
komende tijdperk vangen. Wat je mogelijk uit de komende bladzijden kan opmaken, is dat de
rimpeleffecten van deze mutatie alle hoeken en gaten van het leven op onze planeet zal
beïnvloeden.
Wat we ook voor ogen moeten houden wat betreft de komende verandering is de snelheid
waarmee het ons zal overkomen. In termen van evolutie is het in een oogwenk, maar in
praktische, tijd-gerelateerde termen zal het geleidelijk en haast onopgemerkt verlopen. We
hebben het hier over een genetische mutatie die langzaam maar zeker onze mensensoort
zal koloniseren. Anders gezegd, de verouderde versie van de mens zal letterlijk uit het
mensenras gefokt worden. Binnen niet al te lange tijd zien we de geboorte van kinderen die
dan al de volle mutatie dragen. Ze zullen deze mutatie op een natuurlijke manier in de
genenpool verspreiden. Deze kinderen lijken niet op ons. Ze gaan emotioneel niet vanuit de
slachtofferfrequentie met ons om maar functioneren op een hogere frequentie die, na
verloop van tijd, de gezinnen waarin ze geboren worden zullen transformeren. Aan het eind
van de beschrijving van deze gene key komen we uitgebreider terug op de rol van deze
kinderen.

De bevrijdingscode van het Hogere Bewustzijn
Eeuwenlang schrijft, spreekt en onderwijst men al veel over de aard van het Hogere
Bewustzijn. We naderen nu een tijdperk waarin steeds meer mensen een directe ervaring
zullen hebben van het ware Hogere Bewustzijn. Uiteindelijk zal datgene wat ons nu in de
21e eeuw overkomt, zich door het hele collectief verspreiden, en een tijdperk inluiden
waarvan we nu nog slechts kunnen dromen. Tot nu toe werd het proces van ontwaken
slechts op individueel niveau begrepen en uitgelegd (een enkele uitzondering daargelaten).
Leermeesters, wijsgeren en goeroes communiceerden hun waarheid op een manier die
vooral met het individuele ontwaken te maken had. De nadruk lag altijd op de vraag, hoe kan
ik ontwaken?
Twee aspecten van deze vraag worden nu in rap tempo minder relevant. Ten eerste de
vraag hoe. We gaan zien dat de 55e gene key korte metten maakt met de vraag hoe.
Bovendien zal ook het woord ik geleidelijk komen te vervallen door de komende
veranderingen in de mensheid. We staan namelijk aan de vooravond van het tijdperk van
wij. Het is ironisch dat juist als we volledig doordrongen zijn van het feit dat de mensheid
een collectief wij is, we ons bewust worden van ons diep mystieke collectieve ik.

Een geweldige en dynamische verandering in de vorm van een genetische cellulaire mutatie
staat de mensheid te wachten. Het proces wordt geactiveerd door deze 55e gene key en het
aminozuur histidine. Op chemisch niveau is jouw lichaam zich al aan het voorbereiden op
deze mutatie terwijl je deze woorden leest. Op collectief niveau is dit proces ook al gaande.
Niemand is er immuun voor. Op het allerhoogste niveau is de 55e gene key dan ook de
activeringscode voor het Hogere Bewustzijn. Dit proces heeft veel diepgaande gevolgen en
ontvouwt zich in een bepaalde volgorde. Bij de verdere beschouwing van deze gene key
zullen we proberen vooruit te blikken op de veranderingen die ons als mensheid te wachten
staan en hun invloed op ons als individu en op de gemeenschap in het algemeen.

Het pivoteren van het bewustzijn
Binnen het bewustzijnsspectrum van de Gene Keys, de linguïstische matrix waar de Gene
Keys-leer op berust, neemt de 55e gave een unieke plek in. Wie de kolommen met de
namen voor de siddhi’s en de gaven naloopt, ziet alleen bij de 55e gene key dat het woord
voor de gave, vrijheid, hetzelfde is als voor de siddhi. Dit is de enige plek in het spectrum
waar dit zo is en het is van groot belang. De 55e gave is als een spil, of draaipunt, rondom
welke het menselijk bewustzijn een nieuwe vaardigheid ontwikkelt, namelijk het vermogen
om door de fysieke ruimte te reizen. De wereld zoals we die kennen zal hierdoor totaal
veranderen. Zodra ons bewustzijn op deze manier is bevrijd, wordt datgene wat wij nu nog
Hoger Bewustzijn noemen, onze natuurlijke staat. Daarom hebben de siddhi en de gave
beide dezelfde naam. Het hele bewustzijnsspectrum valt vanaf dit punt uiteen, en alle gaven
zullen een voor een bevrijd worden van de bijbehorende schaduw en versmelten met het
hoogste potentiaal in de siddhi. Zoals de schaduwenergie opstijgt tot de gave, zo daalt de
siddhi tot de gave af. Het is alsof het hele genetische wiel van fortuin overschakelt naar een
nog onbekende versnelling op het moment dat het een specifiek tandwiel tegenkomt. En dit
tandwiel is de 55e gave. Vanaf dat moment betreedt een nieuwe kracht deze wereld, met
nieuwe wetten en gevolgen voor ons allemaal.
Tot dit moment in de geschiedenis van de mensheid is bewustzijn begrensd geweest tot de
individuele menselijk vorm. We ervaren ons bewustzijn als een beweging, een gevoel, of
een gedachte. Tenzij iemand een verlichte of siddhische staat bereikt, kan bewustzijn niet
buiten ons eigen lichaam worden gelokaliseerd. Toch kent de geschiedenis individuele
mensen in wie een verhoogde of verruimde bewustzijnsstaat spontaan is ontstaan, en dit
geeft ons een voorproefje van onze toekomst. In de siddhische bewustzijnsstaat is
bewustzijn het bindweefsel tussen de verschillende organismen, ofwel, de interface tussen
Bewustzijn zelf, en de vormgegeven wereld. De vorm is de schil, de vrucht is ons
bewustzijn en het zaad is Bewustzijn. Eenvoudig gezegd, bewustzijn is de sleutel die de
deur opent tussen God en mens.

Hemelse hydraulica
De levenscyclus van de libelle biedt ons een prachtige parallel om de ware aard van het
komende ontwakingsproces te doorgronden. De libelle leeft het overgrote deel van zijn leven
onder water. Als onderwaterinsecten zijn het larven, en in tegenstelling tot de meeste
vijverinsecten, komen ze nooit naar de oppervlakte om lucht te happen. Het grootste deel
van zijn leven brengt de larf onder water door, waar het zich als geslaagde jager met van
alles voedt van bladafval tot kleine visjes. En in dit levensstadium barst de larf meerdere
keren uit zijn vel, in opeenvolgende rijpingsfasen waarin de huid steeds wordt vernieuwd
maar de larf een larf blijft. Deze fasen in dit insectenleven kunnen vele jaren duren, en het
insect heeft al die tijd geen idee van wat het te wachten staat. Het ondergaat een reeks
verborgen mutaties. En dan, heel plotseling, ontwaakt er een slapend gen diep binnenin de
larf en deze spoort het aan om iets geheel onverwachts te ondernemen. Het gaat op zoek

naar de steel van een nabijgelegen plant en klimt op uit het water. Voor het eerst in zijn
leven proeft de larf frisse lucht en voelt het direct zonlicht.
Zodra de larf zijn veilige onderwateromgeving verlaten heeft, is het juist dit zonlicht dat op
hem in gaat werken, en wordt dat de katalysator voor de laatste vervelling. Het is in dit
stadium dat de ware magie zich voltrekt in het doen openbarsten van de buitenste laag van
de larf door het nieuwe wezen dat diep vanbinnen verborgen lag. In een proces dat vele
uren duurt, verschijnen vier verkreukelde vleugels, en het karakteristieke slanke lijf dat zich
ontrolt. Het element water is in deze beeldspraak van groot belang. Op het moment dat de
ontluikende libelle uit het element water oprijst en zich voorbereidt op haar wedergeboorte in
het element lucht, vormt het water dat zich in het lichaam bevindt de sleutel tot het
transformatieproces. De interne hydrauliek zorgt ervoor dat het water uit de larf naar de
ontluikende vleugels en het borststuk wordt gepompt, waardoor deze zich voor het eerst
helemaal kunnen ontrollen en openvouwen. Met andere woorden, het is dankzij het water uit
haar oude vorm dat de libelle nu haar gestroomlijnde vorm aanneemt. Het is het water dat
de mutatie van larf naar libelle aandrijft. Zodra iedere druppel is opgebruikt en de libelle zijn
vorm heeft gevonden, vliegt het weg en begint het aan zijn nieuwe leven.
De levenscyclus van de libelle is een uitstekende metafoor voor het ontwaken van de 55e
gave en siddhi. De rauwe energie van jouw emoties wordt dan het voertuig voor het
ontvouwen van jouw toekomstige bewustzijn en zodra dat bewustzijn is ontwaakt, zal je
leven voor altijd op een hoger plan geleefd worden. Deze metafoor laat ook zien dat wij als
mensenras ons diep in het emotionele veld moeten durven onderdompelen waar we een
reeks mutaties zullen ondergaan waarvan we ons meestal niet eens bewust zijn.
Ondergedompeld in deze wereld van emoties, zullen we weinig idee hebben van wat er nog
in het verschiet ligt. Zodra de 55e schaduw volledig gemuteerd is, zal het collectieve
ontwaken in alle werkelijkheid beginnen.

De eerste fasen van de ontwakingsreeks
We zullen de specifieke timing en de opeenvolgende stappen van het ontwaken nader
bespreken op het einde van dit gedeelte van het boek. Op dit moment, gebruikmakend van
de metafoor van de libelle, zijn we op het punt beland waar we langs de stengel
omhoogklimmen uit het water richting het zonlicht. Dit drama is nu reeds in volle gang op het
genetische wereldpodium en daarom is het voor velen een bijzonder verwarrende tijd.
Misschien heb je al eens een glimp of voorbode opgevangen van wat ons te wachten staat
omdat je lichaam en psyche het slagveld zijn van dit mutatieproces. Vooral als de 55e gave
een van jouw primaire gaven is, dan kan het goed zijn dat je enorm gevoelig bent voor wilde
fluctuaties in je normale ritmes, energiepatronen en emoties. Dit is een langdurend en diep
integratieproces dat langzaamaan zal stabiliseren.
De vroegste ontwakingsfasen, tot 2012, waren de meest onstuimige stadia van dit proces.
Het was tijdens deze fase dat ons emotionele systeem letterlijk werd afgebroken. De
tegenspeler van deze gene key, de 59e Gave van Intimiteit, als ook de 39e Gave van
Dynamiek, zijn de twee gene keys die het meest betrokken zijn bij de 55e gave. Zij zijn
beiden bijzonder actief in dit ontwakingsproces. De 39e gave, tezamen met de 39e Siddhi
van Bevrijding, daagt onze emotionele aard op alle fronten uit. Hier zie je ook het directe
verband zien tussen deze twee hogere staten van Bevrijding en Vrijheid. De 39e siddhi
provoceert in feite de uiteindelijke staat van Vrijheid. Bevrijding is een dynamisch proces,
terwijl vrijheid een verlossing is. En even krachtig is de 59e Siddhi van Transparantie, die
tegelijkertijd met de 55e siddhi ontwaakt. Je ziet de verborgen agenda achter het
ontwakingsproces van deze siddhi, want wij mensen worden gedwongen om ook
transparant te worden, net als de vleugels van de libelle. De 59e Gave van Intimiteit is de
eerste stap op dit pad. We moeten het leven toestemming geven om onze harten middels
onze relaties wijd open te breken.

We weten dat de 55e gene key verbonden is met romantiek en dus is het logisch dat het
ontwaken van de 55e gave met relaties te maken heeft. Na dit ontwaken bestaat het
individu niet meer. Het bewustzijn functioneert dan alleen nog maar collectief. Het
eerste verbrijzelen van het gevoel van afgescheidenheid vindt plaats in je intieme relaties.
Van nu af aan, hoe meer jij jezelf voor anderen probeert te verbergen, hoe meer jij je eigen
lijden zal vergroten. Iedere verborgen agenda moet aan het licht komen en vernietigd
worden. De obsessieve greep van de mind op de illusie van afgescheidenheid moet
verdwijnen. Dit is het einde van het zelfzuchtige tijdperk. Er zullen velen zijn die zich tegen
deze mutatie verzetten, en dat is precies zoals het moet zijn. Zij zullen geen deel uitmaken
van wat er komen gaat, en wij moeten dit respecteren. Het is via deze mensen dat de oude
energie de wereld uit zal gaan. Er is hierin geen keuze, het is een kwestie van de collectieve
selectie van het juiste genetische materiaal voor de toekomstige mens.

Het verdampen van het slachtofferbewustzijn
We hebben gezien dat de 55e schaduw geworteld is in de overtuiging dat we ergens het
slachtoffer van zijn, vooral van emoties, jouw eigen of die van anderen. Na het ontwaken
van de 55e gave is het idee dat emoties persoonsgebonden zijn totaal absurd. Emoties
werken in een golffrequentie, en op het collectieve niveau is er dus maar één golf die ons
allemaal verbindt. Dat sommige mensen deze golf veroorzaken en dat anderen deze
ontvangen, is dus een mechanisch proces. Net als de symbolische libelle, tilt ons nieuwe
bewustzijn ons uit de donkere wateren van het slachtofferbewustzijn, maar denk niet dat
deze transcendentie makkelijk zal zijn. We worden niet minder mens in dit proces.
Integendeel, het proces wordt alleen geactiveerd als we ons diep onderdompelen in onze
menselijke verwonding, waardoor deze de katalysator wordt van onze transcendentie.
Dit ontwakingsproces is een proces dat reeds lang bekend is. Het wordt het meest
nauwkeurig beschreven in de esoterische wetenschap van de alchemie. In de traditionele
taoïstische alchemie spreekt men over een geheime formule: Kan en Li. Kan betekent water
en Li betekent vuur. Het zonnevlechtcentrum is de ketel in deze alchemistische formule, en
de energie van de emoties is het water in de ketel. Het vuur onder de ketel is bewustzijn
(ook wel qi genoemd), en dit bewustzijn kookt de emotionele energie (ook wel jing
genoemd). Hieruit ontstaat stoom, een proces waardoor de derde transcendente kracht kan
opstijgen. De Chinezen noemen deze derde kracht shen, ofwel geest. Westerse alchemie
gebruikt gelijksoortige archetypen, maar binnen een andere culturele vorm. In het westen
zien we deze twee krachten eerder als het mannelijke en het vrouwelijke in ons, de animus
en anima. Deze twee bedrijven de liefde in een mystieke verbintenis waaruit een magisch
kind wordt geboren, dat dikwijls wordt gezien als kwikzilver.
In de taal van de 64 gene keys is de energie van de schaduw het rauwe materiaal voor de
uiteindelijke transformatie. Zonder diep in onze eigen schaduwen te duiken en het
bewustzijn vanaf de wortels te bevrijden, zullen we nooit de euforie beleven die volgt op het
verdampen van ons eigen slachtofferbewustzijn. Alleen op die gelukzalige nevel rijzen we
boven onze emotionele dieptes uit en kunnen we surfen op de golf van het collectieve.

Het herrijzen van de gaven van de mensheid
Er zijn twee hoofdstadia in het ontwakingsproces dat geactiveerd wordt door de 55e gene
key. De eerste fase is het oprijzen van het massabewustzijn uit de schaduw van het
slachtofferbewustzijn. Terwijl dit gebeurt zullen we de wereld zoals we die nu kennen
langzaam van vorm zien veranderen. Tot nu toe was er maar een klein percentage mensen
dat aan de schaduwfrequentie ontsnapte en hun gaven met de wereld konden delen. En in
slechts een handjevol mensen is de siddhische bewustzijnsstaat ontwaakt. En dat is precies
zoals het moet zijn. Ieder frequentieniveau is afhankelijk van het niveau eronder en het

niveau erboven. Met andere woorden, hoe meer mensen hun schaduwstaat ontstijgen, hoe
groter de kans dat de siddhische bewustzijnsstaat ontwaakt in iemand die al op een hoger
frequentieniveau leeft. Misschien zijn er wel honderdduizend mensen nodig op het
bewustzijnsniveau van de gave om het momentum op te bouwen waardoor één wezen het
siddhische bewustzijn bereikt. Evenzo zorgt die ene persoon op het siddhische niveau voor
een collectieve frequentie waardoor duizenden de lagere frequenties van hun schaduw
kunnen ontstijgen en hun gaven met de wereld kunnen delen.
Iemand die bevrijd is uit de schaduwstaat is een creatief kanaal voor het leven zelf. Zij
beginnen ook hun ware lotsbestemming te vervullen binnen het geheel. Het ultieme lot van
het geheel wordt gerepresenteerd door de siddhi’s van de 50e en de 6e gene key:
respectievelijk harmonie en vrede. Dat wil zeggen, wie zich alleen bezighoudt met datgene
waar hij van houdt in het leven, is letterlijk medeschepper van deze kwaliteiten in het fysieke
veld. Als proces kan het nog wel honderden of zelfs duizenden jaren duren voordat we
eindelijk de laatste fase bereiken. Maar als de tijd daar is, dan zal, net als de libelle, onze
hele planeet muteren naar de volgende evolutionaire ontwikkelingsfase in een andere
realiteit, gerepresenteerd door de 28e Siddhi van Onsterfelijkheid.
Dit woord Vrijheid kent werkelijk geen dimensies. Wanneer we aan het proces beginnen
om onze schaduwen te ontstijgen, kunnen er wonderen geschieden in ons leven.
Vrijheid is de geest van de 55e gave, het is de geest van de mensheid. Hoe meer jouw
bewustzijn zich verder uitbreidt, hoe meer de geest van vrijheid alle barrières in je leven
afbreekt. Overal om je heen openen de fractale lijnen zich en versnelt de eerder verstikte
energie die opgeslagen lag in bepaalde dimensies een proces dat onverwachte, heilzame
omstandigheden in je leven teweegbrengt. Alle aspecten van je leven zijn onderling
verbonden, dus een doorbraak aan de bron van je wezen zal doorsijpelen naar alle
levensgebieden, zelfs die waarvan je vergeten was dat zij bestonden!

De drievoudige ontwakingsreeks
In het eerste deel van deze gene key noemde ik al het drievoudige patroon dat inherent is
aan alle universele ritmes. We volgden de evolutiefasen van de drie eonen tot en met ons
huidige substadium, dat bekend staat als de 333 en de genetische meesterreeks bevat voor
het afsluiten van de eonen. De interne structuur van onze wereld onderging in de afgelopen
20 jaar of daaromtrent enorme veranderingen. Als we ons door dit ongelofelijke portaal
bewegen kunnen we drie specifieke tijdsmomenten of ijkpunten zien die het verloop van dit
planetaire ontwakingsproces en deze versmelting aangeven. Deze ijkpunten zijn de
verschuivingen in de trillingspartituur van onze evolutionaire symfonie. Het zijn 1987, de
Harmonische Convergentie, 2012, de Melodische Resonantie, en 2027, de Ritmische
Symfonie. Deze drie fasen, Harmonie, Melodie en Ritme, vormen het inprentingsveld voor
de complete herstructurering van al het vibrerende leven op onze planeet.

1987 – Harmonische Convergentie
Er is al veel gezegd over de Harmonische Convergentie. Het representeerde een
oversteekmoment in Bewustzijn waarop een ongeëvenaarde gebeurtenis plaatsvond.
Getriggerd door een supernova uit een naburig sterrenstelsel, was het jaar 1987 getuige van
het begin van het tijdperk van synthese. Een reeks nooit eerder voorgekomen planetaire
uitlijningen veranderde de chemie van het menselijk brein en opende onze ogen voor de
verenigende waarheid van alle eeuwenoude, mystieke leersystemen. Let wel, deze
ijkmomenten zijn geen specifieke gebeurtenissen, maar ontwikkelingsprocessen die nu nog
steeds doorwerken. De Harmonische Convergentie beïnvloedt ons nog steeds op velerlei
niveaus, namelijk daar waar belangrijke menselijke invloedssferen die eerder gescheiden
waren, samenkomen. We zien nu het begin van een synthese van alle wetenschappen en

kunsten, van de linker- en de rechterhersenhelft, van het mannelijke en het vrouwelijke, van
oost en west. Deze harmonie is, zoals de grote wijsgeer Heraclitus zei, een verborgen
harmonie, die nu echter steeds aanschouwelijker wordt.

2012 - Melodische Resonantie
Als de meest besproken datum van de afgelopen jaren is er niet veel meer wat we over
2012 kunnen zeggen. Laten we het daarom in de context van deze drievoudige
ontwakingsreeks plaatsen. Figuurlijk gezien was 1987 de draagtijd, 2012 de geboorte, en zal
2027 de bloeitijd zijn van de komende nieuwe wereldorde. De ware betekenis van het woord
melodie is verbonden met een inzicht in wat romantiek is. De melodie van een muziekstuk
bespeelt de emotionele adem en laat mensen dromen. Het jaar 2012 markeerde het
moment waarop de mensheid zich als een enkel organisme ging opstellen, via de
ademhaling en het opnieuw ontwaakte bewustzijn van het zonnevlechtcentrum. Wat je ook
voor diepe dromen en verlangens met je meedraagt, op deze datum werden ze bevrucht en
ingesloten, in een proces waarin we steeds meer in samenklank raken met het hart van de
mensheid door het opnieuw ontwaken van het Atlantische/Eden-bewustzijn.
Het jaar 2012 kenmerkt ook een scheidslijn in de menselijke evolutie. Als jij in 2012 nog niet
in samenklank was met de droom die nu vorm aanneemt, dan doet jouw DNA niet meer mee
in het verhaal. Dit is heel natuurlijk. Het overgrote deel van het bestaande menselijk DNA
moeten verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe vorm. We zullen daarom in de
komende generaties heel veel oude patronen uit de wereld zien verdwijnen. Een tijd lang zal
het daarom net lijken alsof we in twee verschillende realiteiten leven, met mensen die
vasthouden aan de oude systemen en mensen die bezig zijn met de opbouw van de nieuwe.

2027 - Ritmische Symfonie
Uiteenlopende mystici en antieke kalendersystemen hebben reeds lang voorspeld dat er een
groot keerpunt zal zijn in de menselijke evolutie dat in deze tijd zijn hoogtepunt zal bereiken.
Het Human-Design-systeem, een van de grote systemen die de basis legde voor de GeneKeys-leer, gebruikt de 64 codes van de I’ Tjing als een soort genetische klok die de timing
van potentiele, toekomstige mutaties in het menselijk DNA meet. Deze genetische klok
voorspelt voor de tijdsperiode vanaf 2027 dat een enorme genetische mutatie in het
zonnevlechtcentrum van de mensheid plaats zal vinden. Hoe kunnen we dan het jaar 2027
in woorden vatten? De komende bewustzijnsshift is als een implosie van superhoge
siddhische bewustzijnsfrequenties en het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat
na deze datum niets meer hetzelfde zal zijn.
Vanaf 2027 komt onze planeet langzaamaan terecht in een stille staat van verwondering.
Tussen 2012 en 2027 zal een kern-ontwakingsfractal van de mensheid de grondvesten
leggen voor een nieuwe wereld die, over vele generaties, de planeet van binnenuit zal
hervormen. Oude systemen brokkelen af, terwijl de nieuwe wereldorde onaangetast
ontstaat te midden hiervan. Deze tijd luidt de herschepping van Eden in, dat eigenlijk nooit
van de planeet verdween maar aanwezig bleef als energetische blauwdruk. Harmonie en
melodie komen samen in een goddelijk universeel ritme. Voor het eerst zal de mensheid de
grote symfonie van de sferen niet alleen horen, maar zal er ook als virtuoos solist aan
meewerken. En dan, in de tijd na 2027, zullen we eindelijk het wonder van het simpele zijn
ontdekken. Dan rest ons geen werk meer op aarde, anders dan te genieten van de
paradijselijke tuin, iets wat we eerder nog niet konden.

DEEL 3 – HOE DIT ALLES ZICH ZAL MANIFESTEREN
Het huwelijk van het heilige (echt)paar
Zoals gezegd, luidt de komende bewustzijnsshift het einde in van het tijdperk van het
individuele ik en het begin van het tijdperk van het collectieve wij. Dit proces kent vele fasen
en de eerste fase veroorzaakt een enorme frequentieshift in de relaties op onze planeet. Het
ontwaken brengt de wereld veel nieuwe verschijnselen, waaronder één waarvan we altijd
gedroomd hebben, maar dat we nooit hebben bereikt, namelijk het ideaal van het heilige
huwelijk. Het hedendaagse instituut van het huwelijk is een poging om dit ideaal op het
fysieke plan te verwerkelijken. Tot nu zijn er echter nog nooit huwelijken of relaties geweest,
zelfs niet de meest transparante en zuivere, die dit hoogste potentieel van een huwelijk
belichaamden, namelijk het delen van één aura.
De verwerkelijking van het ideaal van het ‘heilige paar’ in de fysieke sfeer vereist eerst een
bewustzijnsversmelting. In de taal van de alchemisten is dit de unio mystica of de coniunctio.
De staat van verlichting of realisatie overkwam tot nu toe slechts individuele mensen, en
historisch gezien heeft de wereld daarom nog nooit een echt ‘verlicht paar’ gezien. Wel zijn
er symbolische voorbeelden geweest en zijn er zeker koppels die, in ieder geval voor korte
periodes, deze staat hebben beleefd. De eerste stap echter, op weg naar het doorbreken
van de barrières tussen deze menselijke vormen, is het helen van de yin/yang-scheiding
tussen man en vrouw. De voorouderlijke spanning tussen de geslachten is zo groot dat het
een ware versmelting tot dusver in de weg heeft gestaan.
Zodra de eerste relaties ‘duo-verlichting’ ervaren, weten we dat eindelijk de diepste
menselijke wond is geheeld, de wond die gesymboliseerd wordt door de afscheiding en de
val van Adam en Eva. Deze heilige huwelijken zullen een ongelooflijk energieveld om zich
heen hebben, en feitelijk zullen ze de kern vormen van hele nieuwe gemeenschappen.
Dergelijke ervaringen kondigen het einde aan van de seksualiteit zoals we die nu nog
ervaren. Immers de genetische kracht die mannen en vrouwen van elkaar afstoot is tevens
de kracht die verantwoordelijk is voor het paren. Met andere woorden, de seksuele kracht
van de mens zal gesublimeerd worden tot creativiteit en Hoger Bewustzijn. En na verloop
van tijd zal de wereldbevolking hierdoor dus constant en consequent afnemen.
Het oude symbool voor de 55e gene key is de beker van overvloed of de heilige graal. Op
het niveau van het schaduwbewustzijn is deze beker nooit echt vol: een kant van de relatie
is altijd maar aan het trekken, en de andere aan het duwen, de ene behoeftig en de ander
afwijzend. Dit alles komt voort uit onze menselijke neiging om anderen overal de schuld van
te geven, en dat zorgt voor een constante relatiedynamiek die beide partners uitput.
In de komende menselijke relaties zal de beker nooit halfvol of halfleeg zijn. Omdat de
relatie slechts een enkel bewustzijn heeft, vloeit de beker altijd over. Wij zullen niet langer
vallen voor de ander, maar we zullen in liefde oprijzen. De grote liefde die er bestaat tussen
het yin en yang zal uiteindelijk de illusie van onze gescheidenheid verbrijzelen en daarmee
een onuitputtelijke energiebron aanboren, voortvloeiend uit de kern van de schepping zelf.
Uiteindelijk is het door de uitgebreide families en gemeenschappen van deze heilige
huwelijken dat het nieuwe bewustzijn zich zal verspreiden.

De muziek van verandering
Vele wetenschappers hebben overeenkomsten gevonden tussen de structuur van DNA en
muziek. Delen van het DNA en de proteïnereeksen herhalen zich vaak met slechts kleine

veranderingen. Deze imperfecte manier van herhalen wordt vaak vergeleken met de
structuur van gecomponeerde muziek, vooral die van klassieke en van oosterse muziek. Het
idee dat het menselijk lichaam zelf ook muzikaal is, is daarom niet zo vergezocht. We zijn
een delicaat raamwerk van ritmes en melodieën. Onze hersengolven, bloedcirculatie,
hartslag, endocriene cyclussen en zelfs de vloeistof in onze cellen ademen allemaal volgens
een heel vast ritme. Op een nog dieper subatomair niveau trillen onze moleculen en
bijbehorende atomaire structuren ook op zeer hoge frequenties en is hun ontwerp
gebaseerd op universele geometrieën. Vanuit die gezichtshoek is de mens niets anders
dan een symfonie van met elkaar verweven ritmes, maten en geluiden.
De 55e gave is diep verbonden met geluid en met de manier waarop onze lichamen en
emoties op geluid reageren. De tijdloze verbinding tussen het gevoelsspectrum van de mens
en muziek heeft alles te maken met deze gene key. Misschien wel een van de meest
treffende gelijkenissen tussen de structuur van DNA en muziek betreft de driedeling. De
structuur van ons DNA is driedelig, en wordt gevormd door combinaties van basenparen.
Deze driedeling is de belangrijkste structurele grondslag van de hele genetische helix. In de
muziek vertegenwoordigt de driedeling, ofwel triool, iets heel bijzonders, namelijk het pure
verlangen naar het leven zelf. De muzikale triool is altijd op zoek naar een ‘oplossing’ met de
opeenvolgende noot en laat zo ons hart eventjes ‘hangen’. Het is juist dit verlangen dat de
55e gave uitdrukt, het verlangen naar meer. In tegenstelling tot dualiteit, vormt een triniteit
nooit een rechte lijn, hij is nooit stil, maar blijft zichzelf eeuwig herhalen, altijd vrij en altijd
nieuw.
Met de Grote Verandering verdwijnt de oerangst van de mensheid en zullen we een heel
nieuwe soort muziek horen. We trillen dan op een hogere frequentie die ons chemisch zal
bevrijden van alle voorouderlijke angsten. We worden dan één met de muziek van het leven
zelf en beleven het hele gevoelsspectrum van licht tot donker zonder angst en zonder
schaamte. Dit is een nieuwe soort muziek voor de mens, zonder vastomlijnde paden die
gevolgd moeten worden, en zonder systemen of structuren om ons te beschermen. Deze
oude paden verdwijnen allemaal. De nieuwe mens probeert niet langer te ontsnappen aan
het pure innerlijke verlangen naar het leven. Ware vrijheid is niet meer beangstigend omdat
ons bewustzijn niet langer door de mind wordt gestuurd die altijd vol zorg is over de
toekomst. Ultieme vrijheid heeft helemaal niets te maken met jouw levensomstandigheden,
het is de vrijheid die volgt als je jouw ‘ik’ laat oplossen in de golven van de oceaan. Het is de
vrijheid die ontwaakt als je volledig op het leven vertrouwt.

De poëzie van de genetica
Poëzie is de hoogste uitdrukkingsvorm van de menselijke taal. Ware poëzie geeft de
verborgen essentie weer van datgene wat we niet onder woorden kunnen brengen. Het
geheim zit ‘m in het ritme, de cadans en de toonfrequentie. Dichters moeten hun verbeelding
loskoppelen van de taalstructuur. Op dezelfde manier kan de ware aard van de mensheid
niet gevangen, of in een logisch raamwerk gehomogeniseerd worden. Onze ware aard is
wild, en het is deze woeste aard die mensen beangstigt. Zodra je denkt het leven vastgepind
te hebben, muteert het. Wij mensen zijn in een diep proces verwikkeld waarin we de
behoefte van de mind om het leven te doorgronden, zullen transcenderen. De oude Indiase
wijsgeren noemen de wereld die wij bewonen maya, een illusie. Ons probleem is dat we
maya proberen te doorgronden met een instrument (de mind), dat gebonden is aan wetten
die werkelijk inzicht belemmeren. Je kan nooit een instrument van maya gebruiken om maya
te begrijpen.
Dit nieuwe bewustzijn van de mensheid betekent het einde van zoveel dingen. Een van de
dingen die we zullen zien eindigen, is de vraag hoe. Als soort zullen we niet meer
geobsedeerd zijn door intellectueel willen begrijpen. Dat betekent ook het einde van de
spirituele zoeker. We fixeren ons bewustzijn niet langer op structuren en systemen. We

zullen op geen enkel niveau meer hongeren. Zoals eerder de poëet en de muzikant,
betreden wij het mysterie zelf. De mensheid staat in feite aan de vooravond van het
ontstijgen van haar genetische opmaak. Zodra Bewustzijn meestijgt met het zuivere
bewustzijn van ons emotionele systeem, zien we eindelijk door de sluier heen die ons zo
lang gevangen heeft gehouden. Zodra we zo van de mind bevrijd zijn, kunnen we pure
poëzie van ons leven gaan maken. We betreden een tijdperk van grote pracht, een tijdperk
van transcendentie, waarin creativiteit heerst en het leven zelf als een kunst wordt ervaren.

De mogelijke en waarschijnlijke gevolgen van de toekomstige genetische
mutatie
Tijdens onze transitie door de nieuwe fase, met name de jaren na 2027, zullen er veel
aspecten van de wereld veranderen. De aard van deze mutatie veroorzaakt plotselinge
kwantumsprongen die worden gevolgd door lange integratieperioden. Alle sociale
veranderingen vergen tijd, en sommige fasen kunnen wel honderden jaren duren.

Fysieke veranderingen
Het geheim van de 55e gave op fysiologisch gebied ligt in een enkel element, zout. Zout
heeft, zo weten wij reeds lang, een zuiverende werking, en kan het lichaam ontgiften. Iedere
lichaamscel bevat zout en onze gezondheid is optimaal zolang ons zoutniveau in balans is.
Alles wat met deze 55e gave te maken heeft is op een letterlijke of figuurlijke manier
verbonden met het element water. We leerden bij de 32e gene key dat water als een
geheugen werkt. Bij intense emoties laat je dus letterlijk je herinneringen los dankzij het zout
in jouw traanvocht en/of zweet. Wat de mensheid momenteel doormaakt, in een proces dat
alleen nog maar intenser zal worden, is dat oeroude herinneringen in chemische processen
uit ons lichaam worden verwijderd. Verhoogde emotionele bewustzijnsstaten doen geleidelijk
aan alle toxische genetische herinneringen uit onze menselijke vorm verdwijnen.
Fysiologisch gezien gebeurt dit door zweet, tranen en urine.
Zoals het zeewater verdampt en zout achterlaat zo ondergaan ook wij mensen een proces
van verdamping en distillatie. Onze lichaamschemie begint nu al te veranderen. Een nieuw
neurocircuit in de zonnevlecht vervangt het neurocircuit van het door angst gedreven
reptielenbrein. Zoals de 59e gene key ons leert, zullen mensen steeds transparanter worden
naarmate het lichaam niet langer de oude angstchemicaliën produceert. Door het afsluiten
van bepaalde chemische processen in het overlevingsbrein ontstaat er een radicale
verandering in de behoeften van ons lichaam. Zonder angsttoxines heeft het lichaam veel
minder zout nodig en wordt het steeds minder dicht.

Ons voedingspatroon
Zodra het lichaam minder zout nodig heeft, muteert ons spijsverteringssysteem. Dit is
immers een mutatie van de zonnevlecht. Terwijl ons lichaam verandert om de hogere
frequenties die door het DNA stromen beter te verdragen, zal ons voedingspatroon
vermoedelijk ook veranderen. Het lichaam zal niet alleen minder naar zout eten verlangen,
maar zal het zelfs totaal afwijzen. Waarschijnlijk zullen mensen ook geleidelijk aan
ophouden vlees te eten, en we zullen zeker onze moderne bewerkte levensmiddelen met
hun hoge zoutgehalte niet meer kunnen verdragen. Omdat kinderen de mutatie via hun DNA
erven, kunnen ze zelfs fysiologische allergieën ontwikkelen voor zout voedsel en/of vlees. Al
deze veranderingen zijn het gevolg van de mutatie en ze ontstaan volgens een eigen
tijdsplan. Tijdens de huidige overgangsperiode is het in feite zo dat mensen juist meer
behoefte aan zout hebben dan normaal om de toxiciteit van het verleden collectief te kunnen

zuiveren. Hierin schuilt de verborgen verklaring voor de wereldwijde revolutie in verwerkte
levensmiddelen. De natuur weet namelijk precies wat zij doet en hier mogen wij moed uit
putten.
Spijsvertering heeft alles te maken met het mineralenrijk, in de manier waarop het lichaam
spoorelementen uit voedsel en water oplost en gebruikt. In de toekomst, op een geheel
nieuwe manier, zullen we veel efficiënter worden in het onttrekken en combineren van deze
spoorelementen uit ons voedsel. Het mechanisme hiervoor ligt in onze gemoedstoestand.
Met andere woorden, ons lichaam zal nauwkeurig aangeven wat we moeten eten en
wanneer door middel van hoe we ons voelen. Een van de meest aannemelijke effecten van
deze mutatie is dat we minder vaak een hongerig gevoel zullen hebben vergeleken met nu,
en dus veel minder gaan eten. Bovendien zal ons lichaam leren om uit lucht en zonlicht
voeding met hoge frequenties tot zich te nemen. Uiteindelijk, als we zover op weg zijn dat de
laatste stukken in dit kosmische schaakspel zijn gezet, bloeit de 6e siddhi op in het collectief,
waardoor onze huid geheel doorzichtig wordt en we van puur licht kunnen leven.

Emoties en beslissingen – het stillen van de golf
Enkele van de meest radicale veranderingen voor de mensheid betreffen het hele
emotionele systeem. Vooralsnog zijn mensen het slachtoffer van hun emotionele grillen. Zij
maken beslissingen die niet in balans zijn met hun ware aard, waardoor er op collectief
niveau een energieveld van chaos ontstaat. Zodra de mutatie vaste vormen aanneemt, zal
datgene wat wij nu emotie noemen, een compleet andere rol krijgen. We zullen het niet
meer als emotie ervaren. We zullen het als een communicatiemiddel gebruiken. De mensen
in wie deze mutatie zich manifesteert, zijn niet meer gevangen in de emoties van het
levensdrama. Diep in hun lichaam ervaren ze nog steeds wel de meest subtiele emotionele
nuances, maar hun bewustzijn surft bovenop de golven, in plaats van kopje onder te gaan.
Het gevolg is dat zij zich uiterst rustig voelen, en we herkennen hen onder andere aan de
vredige blik in hun ogen.
Iedere persoon die deze mutatie met zich meedraagt, zal de emotionele golven in zijn of
haar omgeving direct kunnen stillen. Naarmate meer en meer mensen met dit bewustzijn ter
wereld komen, zal hun collectieve aanwezigheid langzamerhand de rest van de mensheid
afstemmen op een heel andere dimensie, een dimensie met een oneindige helderheid en
stilte. Dit beïnvloedt op haar beurt ingrijpend de manier waarop mensen beslissingen
nemen. Beslissingen komen dan niet meer voort uit veranderlijke patronen van emotionele
chemie. Naarmate de collectieve chemie op de hele planeet bedaart, komen beslissingen in
een keer op met grote helderheid. Zulke beslissingen behoren trouwens dan niet meer toe
aan individuele mensen, maar komen direct voort uit de harmonieuze verbinding van het
collectief.
Het voortschrijdende proces van het stillen van de emotionele golf leidt uiteindelijk tot een
tijdperk van wereldvrede. Als metafoor kan je denken aan het geroezemoes van een orkest
vóór een concert, waar je alleen de kakofonie van uiteenlopende tonen hoort die
voortkomen uit verschillende willekeurige instrumenten. Zo is het nu met de mensheid
gesteld. Als de mutatie eraan komt, tikt de dirigent met zijn stokje tot elk instrument stil is.
Pas als de stilte daar is, kunnen we de verborgen harmonie horen van de ware aard
van de mens.

Het milieu
Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die zich ongerust maken over het milieu op onze
planeet en over de schade die de aarde ondervindt van de reusachtige druk van de
globalisering. Voor we gaan kijken naar wat uiteindelijk goed nieuws is, is het van groot

belang dat wij eerst begrijpen waarom de mensheid momenteel zichzelf zoveel schade
toebrengt. Om zulke dingen te begrijpen moeten we eerste het bredere perspectief zien. De
aarde is ons grotere lichaam, en net zoals het fysieke lichaam van de mens een genetische
mutatie ondergaat, is dit ook het geval voor alles wat leeft. Alles wat leeft is een delicaat
netwerk van met elkaar verweven delen. Eén ras kan onmogelijk een enorme mutatie
ondergaan zonder alle andere rassen te beïnvloeden.
Onze huidige generatie is de offergeneratie. Ons collectieve lichaam zuivert de mensheid
van haar voorouderlijke toxines. Vanuit het perspectief van voeding, bijvoorbeeld, hebben
we gezien dat vooral in de westerse wereld er zoveel zout wordt gebruikt dat een groot deel
van de bevolking aan obesitas lijdt. Vet is de brandstof van de mutatie, en deze mutatie
loogt de collectieve schaduwen van de mensheid uit. Stress is een ander symptoom van een
hogere activering in de zonnevlecht. Mutatie zet onze fysieke vorm onder veel druk. Op
ieder niveau van de samenleving komt de oude menselijke wond tot uitdrukking, in het
zakenleven, in de regering en in het milieu. Dit is de ware betekenis van vloedmythes. De
vloed is in aantocht en scheidt het gave-bewustzijn van het slachtofferbewustzijn.
De opwarming van de aarde en de milieuvervuiling zijn klassieke symptomen van de
menselijke wond in een bredere context. Dit soort fenomenen vertegenwoordigen het laatste
uitwoeden van het slachtofferbewustzijn, waarbij de aarde zelf de rol van het slachtoffer
inneemt. Er bestaat een enorme collectieve angst rond de vraag wat we ons milieu aandoen.
Het is echter hoogst ironisch dat als de mensheid niet in de greep zou zijn van deze
wereldmutatie, wij onszelf werkelijk zouden vernietigen. De komst van de 55e gave in de
vorm van deze fysieke genetische mutatie creëert letterlijk een nieuwe soort. Hoe meer onze
geest is gesetteld, en ons bewustzijn ons de ware onderlinge eenheid laat beleven, hoe
meer we ons verbonden voelen met alle andere levende wezens. Het nieuwe bewustzijn
verbindt ons in het bijzonder met het dierenrijk op een directe manier, omdat zij namelijk al
lang een collectief bewustzijn bezitten. Al is hun genetisch instrumentarium misschien
anders dan het onze, hun ware aard rust in de 55e gave, in vrijheid. Niet alleen eten we dan
geen dierenvlees meer, maar wij zullen ons éénzijn met het dierenrijk voor het eerst ervaren.
Vrijheid zal de centrale rol spelen in alles wat wij doen.
Een belangrijk aspect van onze de toekomst is de enorme daling in de groei van de
wereldbevolking door een frequentieshift in het emotionele/seksuele lichaam. Onze huidige
drukke wereld zal stilvallen en uitgestrekte delen van de aardoppervlakte zullen verwilderen.
De ware essentie van onze planeet, het gevoel van ruimte en vrijheid, zal terugkeren. We
zagen immers dat ‘wildheid’ de aard van vrijheid is! We hoeven niets te doen om de planeet
te helen. Er zullen er gewoon te weinig van ons over zijn om nog veel schade te doen, en de
natuur zal haar eigen wilde balans terugvinden. Dieren dwalen weer vrijelijk rond, planten en
bossen groeien en bloeien waar ze willen, en de mens rest niets anders dan het simpele
genot van het leven. De drijfkracht die de mensheid op het punt heeft gebracht waar we nu
zijn, de kracht van angst, is dan verleden tijd.
Zoals eerder gezegd, het is altijd moeilijk om van tevoren ieder detail van ons toekomstige
leven als mensheid te voorzien. Wat we echter wel kunnen zien is de tijdgeest. Het is meer
dan aannemelijk dat de mens haar voordeel zal blijven doen met de ongelooflijke,
technologische ontwikkelingen die we tot nu toe hebben bereikt. En omdat steeds meer
mensen hun inherente gaven zullen ontwikkelen zal deze groei in ontwikkeling exponentieel
zijn. De toekomst is dus geen regressieve terugkeer naar onze oer-wortels. We zullen
eerder een mede-scheppend rentmeesterschap over de natuur zien. In de kern waren
mensen altijd al de tuinders, en dat is ook onze rol op deze planeet. Het is onze taak om de
pracht van de natuur aan te vullen met onze eigen bezieling.
Het echte transmutatiewerk op planetair niveau zal plaatsvinden in de oceanen. Alle
gifstoffen die de mens heeft gecreëerd, komen in de waterkringloop terecht en zullen
langzaam maar zeker door het zout in de oceanen worden gezuiverd. Hier zie je opnieuw de

kracht van de elementen die zo kenmerkend is voor deze 55e gave, alsook de mystieke
betekenis van het komende Aquariustijdperk, de tijd van de waterdrager.

Toekomstige technologie en de nieuwe wetenschap van de synthese
Bij een beschouwing over de potentiële toekomstige technologieën die de mensheid kan
ontwikkelen, hun toepassingen en effect op de wereld, moeten we niet vergeten dat de
komende mutatie van directe invloed is op de manier waarop we denken. Aangezien ons
primaire bewustzijn verschuift naar het zonnevlechtcentrum, zullen alle toekomstige
wetenschappelijke inzichten en doorbraken uit dit bewustzijnscentrum voortvloeien, en niet
meer uit de logisch denkende mind. Hiermee verandert de wetenschappelijke benadering
totaal. In plaats van te beginnen uit een positie van twijfel en via de wetenschappelijke
methode te zoeken naar een oplossing die de twijfel opheft, zullen we met zekerheid
beginnen, en het logisch denken gebruiken om die zekerheid te bevestigen en te verdiepen.
Hiermee breekt een heel nieuw tijdperk aan in de wetenschap en de technologie, en de
toekomstige wetenschap zal een wetenschap van synthese zijn. De wetenschap werkt dan
nauw samen met kunst, muziek, mythologie en psychologie, en wat nog belangrijker is, het
zal geworteld zijn in de fysieke structuur en in een inzicht in de werking van het lichaam.
De spil van alle toekomstige logische systemen die bij deze grote nieuwe synthese
betrokken zijn, is de heilige geometrie. Geometrie is het centrale organisatiemodel dat de
mind van de mens in staat stelt de correlatie te vinden tussen alle patronen in het
holografische universum. Bijvoorbeeld, in de geavanceerde natuurkunde weten we
inmiddels dat de geometrie van ‘64’ niet alleen voorkomt in de tetraëdrische structuur van
ons DNA, maar tevens het fundament is van de ruimtetijd zelf, én de grondslag van de
muziek. Met behulp van geavanceerde computertechnologie zijn we nu in staat complexe
modellen van ons universum te ontwikkelen door gebruik te maken van de wetten van
fractalgeometrie. Het gebruik van deze vorm van geometrie zal het mogelijk maken om
iedere wetenschap en kunst te verenigen in een enkel geïntegreerd en samenhangend
geheel. Zo’n synthese is alleen mogelijk door massa-samenwerking op een groot aantal
vakgebieden.
Met het ontluiken van ons bewustzijn in de zonnevlecht zal de nieuwe natuurkunde een hele
nieuwe richting inslaan. De meest onuitputtelijke natuurlijke energiebron die we hebben is de
zon en deze zal zeer waarschijnlijk de ware bron van onze energie worden. Mikael
Aivanhov, een van de belangrijke westerse wijsgeren uit de 20e eeuw, sprak over de
toekomstige mensheid als een zonnebeschaving. In het hologram van het universum wordt
het opnieuw ontwaken van onze innerlijke zon in het zonnevlechtcentrum weerspiegeld in
onze technologie. Het is een kosmische wet dat onze externe bevindingen een
afspiegeling zijn van onze innerlijke ontwikkeling. Deze uitspraak heeft zelfs nog grotere
consequenties voor de toekomst van de mensheid. Want juist als wij de structuur van ons
eigen DNA transcenderen, breken we los uit de zwaartekracht van de lagere frequenties. In
de wetenschap zien we de afspiegeling hiervan in een nieuwe technologie als de
plasmafysica, een tak van de natuurkunde die het ons binnenkort mogelijk zal maken om de
fysieke zwaartekracht te ontstijgen en ruimte en tijd om te buigen.
De nieuwe wetenschap brengt de mensheid naar een toekomst die op dit moment meer op
sciencefiction lijkt. Als we eenmaal toepassingen hebben ontwikkeld die gebruik kunnen
maken van de zwaartekracht, kunnen we tot ver buiten ons zonnestelsel reizen, en op
verkenning gaan in ons melkwegstelsel en universum. Dit is een moment in de tijd waarop
de aarde eindelijk een speler zal worden in een veel groter intelligentieveld dan we ons nu
nog kunnen voorstellen. Al deze doorbraken zijn in feite veel dichterbij dan de meesten van
ons durven dromen. Meer dan waarschijnlijk zal het technologische fundament voor dit hele
nieuwe hoofdstuk in het verhaal van de mens al in de eerste helft van deze eeuw worden
gelegd.

Regering, armoede en geld
Om de toekomstige sociale structuur van de mensheid te doorgronden moet je een goed
inzicht hebben in de aard van fractals. (Je kan je verdiepen in dit onderwerp door een
diepgaande contemplatie van de 44e, 45e en 49e siddhi. Ieder van deze siddhi’s heeft te
maken met de verschillende niveaus van radicale verandering die de collectieve
communicatie tussen mensen zal doormaken.) Het is duidelijk dat de mensheid uiteindelijk
verbonden zal zijn door een enkele allesdoordringende geest, ongeveer op dezelfde manier
als we vandaag via het internet op het materiële veld met elkaar verbonden zijn. De
ontwikkeling van het elektronische, wereldwijde web is de voorloper van wat er op genetisch
niveau gaat komen. De aard van deze menselijke geest is vrijheid, en dat betekent dat
vrijheid het enige is wat nog telt voor de mens.
Zodra de menselijke geest is bevrijd, bloeit een volgende belangrijke gene key op in het
collectieve bewustzijn van de mensheid. Dat is de 50e Gave van Equilibrium. Deze gave
speelt een belangrijke rol in de manier waarop mensen elkaar dienen en ondersteunen. De
50e gave brengt de mensheid langzaam maar zeker in een staat van kosmische harmonie.
Op het sociale niveau zorgt de aanwezigheid van deze gave in uiteenlopende
samenlevingen en rassen voor een nieuw soort orde. Deze gave versnelt de geleidelijke
destructie van corruptie en criminaliteit. Dit betekent dat er meer passende hulp wordt
gegeven door de ontwikkelde landen aan de minder ontwikkelde landen waardoor de
problemen van armoede uiteindelijk zullen worden opgelost.
De toekomstige rol van geld kan ook heel duidelijk gezien worden aan de hand van
bepaalde gaven en siddhi’s, met name de 45e siddhi. Geld is in essentie de materiële
uitdrukking van het slachtofferbewustzijn. Het staat voor de angst van de mens. Onze relatie
tot geld is daarom onze relatie tot angst. Niets brengt een verborgen agenda sneller aan het
licht dan het onderwerp geld. Bijna iedere munt, gegeven of ontvangen, draagt een
verborgen lading. De enige uitzondering daarop is geld dat onvoorwaardelijk wordt gegeven
of ontvangen. Naarmate we ‘schoner’ omgaan met geld, zal het energetisch worden
gezuiverd en een van de belangrijkste kosmische wetten aan het licht brengen: dat geven
gelijk is aan ontvangen. De meest succesvolle ondernemingen van de toekomst bouwen op
de 45e Gave van Synergie. Dit soort ondernemingen laten zich niet meer leiden door
concurrentiegedrag en angst, maar zijn transparant en zeer efficiënt. Hebzucht en angst zijn
namelijk bijzonder inefficiënt.
Zodra de hoogste aspecten van de 45e siddhi een rol gaan spelen, zal het geldsysteem
uiteindelijk verdwijnen En als dit dan gebeurt, dan is dit het allergrootste symbool van ware
vrijheid dat onze planeet ooit heeft voortgebracht, en ontketent het een wereldwijde viering
die zijn weerga niet kent. We zagen eerder dat de 55e gene key tot een codongroep behoort
die de Ring van de Wervelwind wordt genoemd. Tezamen met de 49e gene key zal het
dramatische veranderingen teweegbrengen in alle lagen van onze samenleving. Het is hier
misschien interessant om te noemen dat deze codonring codeert voor het aminozuur
histidine dat vrijkomt tijdens een fysiek orgasme. De wervelwind die momenteel door het
menselijk genoom blaast, kan inderdaad vergeleken worden met een collectief orgasme,
een wervelende bewustzijnskracht die door het hele lichaam van de mensheid waait en ons
meetroont naar steeds hogere niveaus van éénzijn en extase.

De dood, geneeskunde en de siddhische supernova
Vrijheid is het enige echte toekomstmedicijn. Er zijn veel niveaus van vrijheid, maar de
ultieme vrijheid is om vrij te zijn van het geloof dat er een scheiding is tussen jou en het
leven. Het komende bewustzijn dat wordt ingeluid door de 55e gene key betekent het
absolute einde van de angst voor de dood. In feite doet de 55e gene key meer dan het
beëindigen van deze angst, het bewijst dat de dood niet eens bestaat. De angst om te

sterven ligt eigenlijk in de 28e schaduw, die nauw verbonden is met de 55e gave. De 28e
gene key muteert tezamen met de 55e, tenminste tot het niveau van de 28e Gave van
Totaliteit. Het geheim van de meest optimale gezondheid ligt in deze 28e gave, omdat het te
maken heeft met de onbelemmerde flow van levenskracht door het fysieke lichaam. Als de
mens die oude angst ontstijgt, dan zal de kracht van het leven ongehinderd door ons fysieke
lichaam stromen. De pure kracht en vitaliteit van deze energie is bijzonder helend en zal
daarom letterlijk alle ziekten uitwissen die de mens teisteren.
De onderliggende oorzaak van alle ziektes en kwalen is onze diepe angst voor de
dood. Zodra deze angst is opgeheven, begint een tijdperk waarin de geneeskunst langzaam
verdwijnt en overbodig wordt. Uiteraard zullen in een proces waarin oude aandoeningen
worden gezuiverd, andere ziektes kunnen muteren en zich tijdelijk meer kunnen
verspreiden. Dit proces zal waarschijnlijk wel een paar honderd jaar duren. De sleutel tot
echte genezing ligt in ons voorouderlijk DNA, want de optimale gezondheid voor een enkele
persoon vergt het totale zuiveren van de hele genetische lijn. Dit zuiveren geschiedt door de
aanwezigheid van de siddhi’s in de wereld. Telkens wanneer de siddhische bewustzijnsstaat
in iemand ontwaakt, stuurt dit een zuiverende schokgolf terug door de hele genetische
fractallijn. Mensen die de wereld hun siddhische frequenties geven, absorberen tegelijkertijd
de collectieve schaduwen van hun voorouderlijke lijnen.
Wij staan aan de vooravond van een siddhische supernova. Er zullen binnenkort steeds
meer mensen zijn in wie de siddhi’s ontwaken, en dit als gevolg van een enorme incarnatie
op het materiële plan. Deze incarnatie vertegenwoordigt het derde aspect van de Heilige
Triniteit, namelijk de geest van het Goddelijke Vrouwelijke. Het incarneert echter niet in een
individueel wezen, maar het is een collectieve geest die incarneert in een bepaalde
constellatie wezens die ieder een kernfractal vertegenwoordigen. (Voor meer specifieke
informatie over de rol van de kernfractals kan je de 44e siddhi lezen). Het incarnatieproces
van het Goddelijke Vrouwelijke duurt vele generaties, met als uiteindelijk resultaat de totale
zuivering van alle fractallijnen in de mensheid. En dit leidt weer tot het verbranden van het
collectieve karma, dat ligt opgeslagen in het menselijk DNA, en de uiteindelijke uitroeiing van
alle ziekten op het fysieke plan.

Kinderen en onderwijs
Het laatste waar we naar gaan kijken is in vele opzichten misschien wel het
allerbelangrijkste. De toekomst ligt in handen van onze kinderen. Een groot deel van de
kinderen die nu worden geboren, dragen het zaad van de toekomstige mutatie al in hun
bloed. Het zijn de kinderen van deze kinderen die de geboorte van het nieuwe bewustzijn
inluiden, ergens rond het jaar 2027. Een van de meest ongelofelijke aspecten van kinderen
is de heldere en onschuldige manier waarop zij de emotionele golf verwerken. Onze huidige
generatie kinderen toont nu al duidelijk de effecten van de komende chemische verandering,
hetgeen hun emotionele aard uniek maakt. Dit zijn kinderen van wie de emotionele
schommelingen of fysieke manifestaties niet individueel geïnterpreteerd moeten worden
maar op een collectief niveau. Natuurlijk hebben deze kinderen ook de normale grenzen
nodig die iedere ouder haar kind oplegt, maar tegelijkertijd met een groter gevoel van
vrijheid. De mutatie beïnvloedt ons emotionele systeem, en omdat het onze chemische
opmaak verandert, zal het onberekenbare gedragspatronen en onvoorspelbare emotionele
verschijnselen oproepen. Het is belangrijk dat ouders niet denken dat er iets mis is met hun
kinderen, maar dat ze hen juist met nog meer liefde en buitengewoon geduld omringen.
Wat betreft de kinderen van toekomstige generaties, sommigen zullen de mutatie dragen en
anderen niet. De mutatie zal over de hele wereld voorkomen. Kinderen met het nieuwe
bewustzijn zullen makkelijk te herkennen zijn omdat zij niet de emotionele symptomen
vertonen die wij gewoonlijk associëren met jonge opgroeiende kinderen. Ouders zullen
daarom een nieuw soort vredigheid ervaren in hun gezin, simpelweg door de aanwezigheid

van een van deze toekomstkinderen. Van meet af aan zullen deze kinderen ook hun unieke
gaven vertonen, overeenkomstig hun hologenetische profiel en hun primaire gaven.
Een van de grote veranderingen die deze kinderen brengen heeft met het onderwijssysteem
te maken. Omdat hun voornaamste bewustzijnscentrum niet in de hersenen ligt, zullen ze
bijzonder slim blijken te zijn. Zodra de mind eenmaal getranscendeerd is, kan ware
genialiteit tevoorschijn komen. Hun manier van leren komt dichter bij osmose dan herhaling
en zij zullen een buitengewoon sterk geheugen hebben. Het voorgaande zou je misschien
de indruk kunnen geven dat deze kinderen bijzonder kwetsbaar zijn in onze huidige
samenleving. Dit is echter niet waar. Ze hebben dankzij hun inherente gaven geen speciale
behandeling of scholing nodig. Integendeel, het is juist heel belangrijk dat zij geïntegreerd
raken in het normale leven. Ze zullen overal en altijd de juiste ervaringen aantrekken die hen
helpen hun gaven verder te ontwikkelen. Hun kracht ligt juist in het feit dat ze zo transparant
zijn. Ze worden gedreven door een kracht die zo sterk is dat het ons huidige verstand te
boven gaat. Het is ondenkbaar dat deze kinderen zich ooit eenzaam of een slachtoffer zullen
voelen.
De komst van deze kinderen in alle lagen van de samenleving, zal de beperkingen van de
bestaande onderwijssystemen blootleggen. Een van de gewoontes uit het verleden die
hoogstwaarschijnlijk een comeback zal maken is het oude gildesysteem, waar kinderen met
bepaalde talenten in de leer gaan bij een gildemeester(es), en in de school van het leven
ervaring opdoen in plaats van de ouderwetse schoolbanken. Op ieder levensniveau zal de
55e Gave van Vrijheid zich openbaren. Voor een kind heeft vrijheid alles te maken met
spelen. Spelenderwijs ontdekt het zijn of haar wereld. Daarom mogen we aannemen dat
onze toekomstige kinderen niet meer op vroege leeftijd naar school worden gestuurd, maar
de ruimte zullen krijgen om werkelijk te bloeien.
Als jongvolwassenen zullen deze kinderen de wereld de eerste grote ‘stroomstoot’ doen
ervaren van dit nieuwe tijdperk. Juist daarom moeten zij volledig geïntegreerd raken in de
bestaande sociale structuren van de planeet. Velen van hen zullen de rol van leraar op zich
nemen, maar ook van arts, advocaat, of zakenman en andere normale beroepen. Omdat zij
het leven op een holistische manier aanvoelen, zullen zij subtiele hervormingen doorvoeren
die een rimpeleffect hebben op alle lagen van de samenleving. Alles waar ze bij betrokken
zijn wordt efficiënter. Dit zullen mensen zijn die absoluut geen angst meer in hun systeem
hebben, al kunnen zij wel de angsten van anderen aanvoelen. Door deze diepgaande
empathie zijn het relationele experts. Langzaam en haast onmerkbaar zullen deze kinderen
en hun kindskinderen onze aarde transformeren. Want zoals eerder gezegd, het Hogere
Bewustzijn fokt letterlijk het slachtofferbewustzijn uit de mensheid.

Conclusie
Het voorafgaande is een intuïtieve verkenning van de archetypische codes van de 64 gene
keys, gezien door de lens van de 55e gave. Als zodanig beschrijft het de frequenties van
onze gemeenschappelijke toekomst en niet de specifieke details. Het meest belangrijke is
de frequentie die achter dit hele werk over de leer van de Gene Keys ligt. Terwijl sommigen
al volledig afgestemd zijn op deze frequentie, zijn anderen daar nog niet aan toe. Dit boek is
geschreven voor diegenen van jullie die wel de resonantie van deze hogere frequenties
voelen. Iedereen heeft diep in zijn wezen een ingebouwde waarheidsbarometer en deze
werkt voor iedereen anders. Als je echter de ademtocht van waarheid in deze woorden hebt
gevoeld, dan ben je iemand die er klaar voor is om diep in je schaduwen te duiken en ze
volledig te omarmen. Aan vrijheid hangt een prijskaartje, en de prijs is transparantie. Je zal
ieder negatief gevoel en iedere negatieve neiging die zich in je voordoen moeten erkennen
en er volledig verantwoording voor moeten nemen. Neem al jouw subtiele pijlen van
beschuldiging terug en ga op zoek naar ieder laatste restje angst in je wezen, en omarm het
zonder angst.

Als je eenmaal transparant en eerlijk bent naar jezelf en anderen, kan dit zaadje van
toekomstig bewustzijn zich in jou wortelen. En zelfs als het niet aanwezig is in jouw
genetische opmaak als een fysieke mutatie, dan kan je toch de sterke weerklank voelen van
het achterliggende energieveld. En bovendien, als je openhartig en nederig genoeg bent,
dan zal dit bewustzijn onvermijdelijk in jou ontwaken. Het zal dankbaar gebruik maken van
jouw leven als lanceerbasis om op te stijgen naar de hemelen van vrijheid zodat het ‘t
voorbereidende werk kan doen voor de komende wereld van hogere romantiek.

Naschrift
We hopen dat je genoten hebt van de contemplatie van bovenstaande
transmissie. Als het in jou een weerklank vindt, dan wil ik je uitnodigen om
verder te reizen in de matrix van deze nieuwe leer. Want de 55e gene key
is pas het begin!

Bezoek onze website en deel je energie met ons. Ervaar onze krachtige en liefhebbende
gemeenschap bestaande uit mensen die slechts één missie hebben: de komst van de
nieuwe wereld – de nieuwe Hof van Eden!
In liefde,
Richard Rudd

