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GenNøglerne Richard Rudd Hent PDF Forlaget skriver: GenNøglerne er en bevidstheds-port, der bygger bro
mellem Øst og Vest – mellem mysticisme og videnskab; den udspringer af Human Design og er slags

moderne I Ching, den tidsløse visdom. 

GenNøglerne inviterer dig til at kigge ind i din arketypes tredelte sider. Lever du mest i dine
karakteregenskabers skygge-side, så brug dette store visdomsværk til at få indsigt i, hvordan du transformerer
dig – for transformationen kan først begynde, når du bliver bevidst om dine skyggesider og omfavner dem.

Og GenNøglerne kan vise dig dit potentiale – dit ubegrænsede geni.

Kernen i GenNøglerne er bevidsthedens spektrum, der er inddelt i 64 koder – GenNøgler – hver inddelt i 3
niveauer: Skyggen, Gaven og Siddhi ('Superpower' i balance). 

Altså 64 arketypiske livstemaer, som udtrykker sig på tre forskellige måder, afhængigt af frekvensen, der
strømmer igennem dit DNA; en slags superleder, som er ekstremt følsom over for udefrakommende

påvirkning. 

Vores tanker, følelser og handlinger – afgør, om vi befinder os i en tilstand af frygt og overlevelse eller i en
tilstand af tillid og kærlighed. Og det er dén rejse – fra frygt til tillid – som er fuldkommen afgørende for

vores fremtid som mennesker.
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