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II. Klusuma Balss. Klusums. Klusēšana. 

436. 

Tagad par klusuma Balsi jeb Neredzamā Skolotāja balsi. Šī balss, protams, var arī 

nebūt tikai mūsu augstākā Es balss, bet tieši Skolotāja balss, jo šīs parādības cieši 

savstarpēji saistītas. Vai gan iespējams sadzirdēt Skolotāja balsi mūsu Es “miegainā” 

stāvoklī? Pie īstas garīgās attīstības (nevis mediumiskā gadījumā) tieši mūsu 

augstākais Es uztver Neredzamā Skolotāja balsi. Tāpēc, kad mēs sākam dzirdēt 

Skolotāja balsi, mēs varam dzirdēt arī augstākā Es balsi. 

437. 

Klusums var būt pilns balsu un tumsa gaismas pilna. Tāpēc tas, kurš pārliecināts, ka 

izplatījums tukšs, nespēj sev iztēloties Klusuma vareno dzīvību kā Kosma augstāko 

valodu, un neredzamību, kā Kosma Aci. 

Kosma likums ir negrozāms, un pat cilvēki atzinuši Klusuma Balsi. Tur, kur redzamā 

valoda ir nabadzīga, tur sirds atklātību apliecina Klusums. Kosmoss klusējot runā 

sirds valodu un sadzirdama ir Klusuma Balss. 

Smalkjūtība un vērīgums palīdz sadzirdēt Klusuma Balsi. Kosma skaistums izpaužas 

klusējot. Klusuma skaistums ir visās dzīvības augstākajās manifestācijās. 

Iemācīsimies saklausīt Klusumu. 

Kosmosa Bezrobežība izraisīs Klusumu. 

Klusums 

438. 

Neizprašanas gadījumā klusēdami pasēdiet kopā un domājiet vienu domu. Drīz 

sapratīsit, cik praktiska ir šāda klusējoša apspriede. 

Vadīsim gara spēku pa vienu gultni. Dabūjam neparastu lādiņu, pastiprinātu ar 

magnētu un noskaņotu ritmā. Likums, ka divas noskaņotas domas septiņkārt pavairo 

spēku. Tā nav maģija, bet praktisks apsvērums. 

439. 

Kā vētras pildīta bura, tā traucas Mūsu kuģis. Var saskatīt, kādā mērā katrs pagājušais 

stāvoklis bijis vienkāršāks par tagadējo. Tas nenozīmē, ka tagadējais ir grūts un nelāgs 

– tā ir darbību vēršanās plašumā. Kad paslēpies karaspēks gaida ienaidnieku, tiek dota 

pavēle – netrokšņot. Tādā kārtā tikai nezinātājs vien paceļ balsi, bet kareivji ievēro 

klusēšanu, jo zina, ka kliedziens – viņu bijā eja. 

Apliecinu, ka stāvoklis var būt ļoti spiedošs, bet veidojumu nosaka kaluma smalkums. 

Skolotājs priecājas par katru kustību pareizā virzienā. Vai sacītais var zīmēties uz 

ikkatru soli? Tikai ceļa zīmes var nospraust – tāds ir likums. 
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440. 

Ugunīgās sasprindzes gadījumā ļoti derīgi sanākt kopā un dot Ugunij jaunu virzienu, 

bet jāsatiekas tikai bez īgna uzbudinājuma. Arī klusēšanas brīži, kad iespējams 

atbalstīt tuvākā sirdi ir kā nomierināšanas balzāms. 

441. 

Domu pārraide arī ir klusuma parādība. Mēs to bieži pielietojam. Pirms pārraidīt 

domu, Mēs izsūtām klusuma staru. Klusuma stari izraisa svētās sāpes “kausā”. Ir stari, 

kurus izsūta neredzami un nenojaušami, tie visspēcīgāk caurstrāvo sirdi. Organismam 

pie tiem jāasimilējas; sākumā tie izraisa skumjas, bet ir līdzīgi tīrai ugunij. Sūtītājs 

izjūt augstāko prieku, saņēmējs pēc asimilācijas izjūt tādu pašu prieku. 

Vissakramentālākajās Mistērijās šos starus nosauca “Agni Invizibile”, iegaumējiet to! 

442. 

Skolotājam prieks redzēt, ka jūs pierodat saprast grūtību iespējas. Pie šīs svētītās 

atziņas vajag pierast, jo tas ir viens no pirmajiem nosacījumiem, sekojot Hierarham. 

Dažreiz Norādu jums paklusēt, tāpat jāatskārst, kāda nozīme ir izplatījuma 

sasprindzēšanai ar apzinīgu klusēšanu. Tas pats jāatgādina par atkārtojumu ritmu. Nav 

gudri izlaist no acīm tehnikas un dažādu apstākļu palīdzību. Ņemiet piemēram, galvas 

sāpju nosacījumu, kas gan var būt labāks par klusēšanu? Vai paātrinātā sirds darbībā – 

kosmisko ritmu, kas maina pulsu? 

Klusēšana 

443. 

Pēc visiem norobežojumiem neizbēgami nonākam pie sirds sintēzes. Nepieminēsim, 

ka klusēšana ir visu skaņu sajaukuma rezultāts. Tāpēc iemācīsimies salīdzināt sirdi ar 

klusēšanu. Bet šī klusēšana nebūs tukšums, tā pildīs izplatījumu ar domas sintēzi. Kā 

sirds lūgšanai nav vajadzīgi vārdi, tāpat arī piesātinātais klusēšanai nav vajadzīgas 

formulas. Spriegai klusēšanai nepieciešami daudzi domu un labu vēlējumu 

noslāņojumi. Tā sirds klusēšanas spriegumā, piesātināta kā dināmo, pulsē līdzi 

pasaules ritmam, un personīgās vēlmes pārvēršas vadošā Pasaules Gribā. Tā 

izveidojas sadarbība ar tālajām pasaulēm. 

Klusēšana dažreiz pilna lādiņiem un gaismām, bet iespējama arī dziļa klusēšana, kad 

nekas neietrīsēsies – kura ir lielāka? 

445. 

Apjukuma brīdī klusēšana labākais draugs. Bet lai klusēšana nav niknuma klusums. 

Lai kaut uz mirkli nomierinās ritms. Lai atkal ierodas psihiskās enerģijas miers, tā 

gaismā nostiprināsies centru darbs, bet bez uzliesmojuma. 


