
TALVIPÄIVÄN TASAUKSEN HILJAINEN MINUUTTI 2019  
Yhdistetyn Maailmanlaajuisen Yhteistyön Voiman Valjastaminen ja  

Uuden Aikakauden Valon Tuominen: soittamalla maailmanlaajuisesti Kelloja 

Samanaikainen Kellojen Maailmanlaajuinen Soitto ja Hiljaisen Minuutin kääntäjä; laskeaksesi paikallisen aikasi kello 9pm GMT/UTC: 
 (https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html) 

 

 
Kutsu Kaikille Hyväntahdon Ihmisille! 

21. joulukuuta 2019 klo 23.00 talvipäivänseisauksen päivänä, soittakaamme kelloa valmistautuaksemme 
yhden minuutin hiljaisuuteen yhdessä Valon joukkojen kanssa, samalla kun luomme globaalin yhdistäytyneen 
ajatuksen varaston, joka inspiroi yhteistyön ponnistuksiin luomaan parempaa maailmaa kaikille. 
 

”Maapallolla ei ole voimaa, joka kestäisi hyväntahdon miesten ja naisten yhdistynyttä yhteistyötä     
henkisellä tasolla kaikkialla. Juuri tästä syystä Hiljaisen Minuutin jatkuva ja laaja noudattaminen on niin 
elintärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta.” (Major Wellesley Tudor Pole O.B.E.: n hiljaisen minuutin aloittaja vuonna 1940) 

 
Luomme Hiljaisen minuutin, joka yhdistää meidät hetkeksi ajatuksen, rukouksen ja meditaation tasolla tämän 
päivän globaalien kriisien voittamiseksi. Hiljaisen Minuutin tavoitteemme on keskittyä kriisien ulkopuolelle ja 
pohtia ja visualisoida tulevaisuuden syntyviä siemeniä. Lukemattomat palvelijat ja palvelevat ryhmät ravitsevat 
nykyäänkin aktiivisesti näitä siemeniä, jotka yhdessä tekemiemme ponnistelujen kautta, paljastavat Yhden Elämän 
taustalla olevan synteesin, jonka kaikki sen luomakunnat jakavat. 
 
Hiljaista Minuuttia (klo 23.00) edeltävä maailmanlaajuinen kellojen soitto kaikkialla, yhdistää ihmiskunnan 
pyrkimykseen saavuttaa suurin potentiaalinsa; vastustamattomasti pakotettuna kohti saavutuksen huippua. 
 

 
Itse asiassa Himalajassa on 

huippu, Kailas-vuori, jota kutsutaan  
Kello-vuoreksi. 

 

 
Kellojen maailmanlaajuinen soitto 
ilmaisee ihmiskunnan kaipausta, 
aikomusta ja ilmoitusta täyttää 
suurin kohtalonsa. 

Hiljaisen Minuutin Historia 

Hiljainen Minuutti syntyi kahden sotilaan välisestä keskustelusta Jerusalemin ympärillä olevissa 
vuoristotaisteluissa ensimmäisesn maailmansodan aattona. Toinen heistä tiesi, ettei hän selviäisi sodasta, ja 
profetoi vielä suuremman konfliktin tulemista, joka taisteltaisiin kaikilla mantereilla, merellä ja ilmassa. Hän kehotti 
tovereitaan tarjoamaan hänelle mahdollisuuden ja monien miljoonien kaltaistensa avustamaan "toiselta puolen". 
Hän sanoi: ”Lainaa meille hetki… joka päivä ja anna Hiljaisuuden kautta meille mahdollisuus. Hiljaisuuden voima on 
suurempi kuin tiedät." 
 
Hänen toverinsa, Major Tudor Pole O.B.E, aloitti Hiljaisen Minuutin, Lontoon Blitzin aikana vuonna 1940, 
hetkenä aloittaa hiljaisuus ja tarjota portaali yhteistyöhön "näkymättömän mutta mahtavan armeijan" kanssa 
hienojakoisissa ulottuvuuksissa. 
 
Hiljainen Minuutti kehotti kaikkia Britannian kansainyhteisöjen maiden ja alueiden kansalaisia maalla, merellä ja 
ilmassa yhdistymään ajatukseen - filosofiasta tai uskonnosta riippumatta - Hiljaiseen Vapauden ja Rauhan 
Rukoukseen. Joka ilta BBC-radiossa, minuutti ennen ko. tuntia, Big Benin soittokellot osoittivat Hiljaisen Minuutin 
alkavan klo 23.00. Tudor Pole tiesi, että jos tarpeeksi ihmisiä liittyisi tähän tarkoitukselliseen eleeseen, vuorovesi 
kääntyisi ja hyökkäys Englantiin suuntautuisi pois. Itse asiassa, sen menestys rauhan aikaansaamisessa, sen 
tunnusti, sodan jälkeen korkean tason saksalainen upseeri, jonka sanottiin sanoneen: 
 

”… teillä oli salainen ase, jolle emme löytäneet mitään vastatoimenpidettä ja jota emme ymmärtäneet, 
mutta se oli erittäin voimakas. Se liittyi Big Benin lyömiseen joka ilta. Uskon, että kutsuitte sitä Hiljaiseksi 
Minuutiksi." 

Soita Kelloa ja aloita hiljaisuus! 
Soittakaamme kelloja klo 23.00, 21. joulukuuta 2019 ja liittykäämme  

Valon Voimien kanssa yhteen yhden minuutin glopaalisen, voimallisen, yhteistyöllisen Hiljaisuuden ajaksi, 
luodaksemme parempi maailma kaikille. 


