
ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΩΠΗ ΣΤΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2019 
Χρησιµοποιούµε τη δύναµη της ενιαίας Παγκόσµιας Συνεργασίας για να φέρουµε στο Φως 

τη Νέα Εποχή µε µια Παγκόσµια Κωδωνοκρουσία. 
 

Κάλεσµα σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης 
Κτυπάµε ένα καµπανάκι στις 21:00 ώρα Λονδίνου (GMT) κατά το φετινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεµβρίου 
2019) σε προετοιµασία για σιωπή ενός λεπτού. Τέτοια «κωδωνοκρουσία» θα γίνει σε ένδειξη 
κοινωνίας µε τις Δυνάµεις του Φωτός, αφού έτσι δηµιουργείται µια ενιαία δεξαµενή παγκόσµιας 
σκέψης. Αυτή που εµπνέει συνεργασίες ώστε να δηµιουργηθεί καλύτερος κόσµος για όλους. 

«Δεν υπάρχει δύναµη στη γη που µπορεί να αντισταθεί στην ενιαία συνεργασία, σε 
πνευµατικά επίπεδα, ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης παντού. Να γιατί µια 
συνεχής κι ευρεία τήρηση του Λεπτού Σιωπής έχει ζωτική σηµασία προς όφελος της 
ανθρώπινης ευηµερίας.» (Ταγµατάρχης Wellesley Tudor Pole, ο εµπνευστής του Λεπτού 
Σιωπής το 1940) 

Θα δηµιουργήσουµε ένα Λεπτό Σιωπής που για µια στιγµή µας ενοποιεί σε σκέψη, προσευχή και 
διαλογισµό. Σκοπός είναι να υπερβούµε κάθε σηµερινή παγκόσµια κρίση. Στη διάρκεια του Λεπτού 
Σιωπής εστιάζουµε πέρα από κρίσεις, οραµατιζόµαστε τα αναδυόµενα σπέρµατα του µέλλοντος. 
Αναρίθµητοι εξυπηρετητές ή όµιλοι υπηρεσίας είναι, ακόµη και τώρα, ενεργοί τροφοδότες. Εκτρέφουν 
αυτά τα σπέρµατα που, µέσα από τη συνδυασµένη προσπάθεια, µας αποκαλύπτουν την υποκείµενη 
σύνθεση µιας Ενιαίας Ζωής η οποία και διαπνέει κάθε βασίλειο. 
 
Το Λεπτό Σιωπής είναι προγραµµατισµένο για τις 21:00 GMT (ώρα Λονδίνου) κι αφού προηγηθεί µια 
παγκόσµια κωδωνοκρουσία. Οι πολίτες, παντού, θα κτυπήσουν ένα καµπανάκι σε ένδειξη σύνδεσης 
µε την Ανθρωπότητα. Συνδεόµαστε σε µια προσπάθεια να πραγµατοποιήσουµε, σαν Ανθρωπότητα, 
το υψηλότερο δυναµικό µας ωθούµενοι ακαταµάχητα στην κορυφή του επιτεύγµατος. 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
Η ιστορία πίσω από το Λεπτό Σιωπής 

Το Λεπτό Σιωπής επινοήθηκε µετά από µια συζήτηση µεταξύ δυο στρατιωτών, την παραµονή µάχης 
στα βουνά της Ιερουσαλήµ, κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο. Κάποιος ήξερε πως επρόκειτο να 
πεθάνει και προφήτεψε τον ερχοµό ενός ακόµη µεγαλύτερου πολέµου που θα διεξαγόταν αργότερα σε 
κάθε ήπειρο, τους ωκεανούς  και τον αέρα. Κάλεσε τον σύντροφό του να δώσει µια ευκαιρία στον ίδιο, 
όπως και σε εκατοµµύρια άλλους, να βοηθήσουν από την «άλλη πλευρά». Συγκεκριµένα, του είπε: 
«Αφιερώστε µας ένα λεπτό… κάθε µέρα. Και µέσω της Σιωπής να µας δώσετε µιαν ευκαιρία. Η 
δύναµη της Σιωπής είναι µεγαλύτερη από όσα ξέρετε.» Το Λεπτό Σιωπής, έπειτα από χρόνια, 
θεσπίστηκε από τον σύντροφο αυτόν (Ταγµατάρχη, Tudor Pole) στη διάρκεια των βοµβαρδισµών του 
Λονδίνου το 1940. Είναι µια στιγµή Σιωπής που προσφέρεται σαν πύλη για συνεργασία µε έναν 
«αόρατο αλλά ισχυρό στρατό» στα λεπτά πεδία. 
 
 
 

Πράγµατι, στα Ιµαλάια υπάρχει 
µια κορυφή, το Βουνό Καϊλάς 
που ονοµάζεται Όρος του 
Κώδωνα. 

Η παγκόσµια κωδωνοκρουσία 
Εκφράζει την επιθυµία, πρόθεση 
και δήλωση της Ανθρωπότητας να 
εκπληρώσει το πεπρωµένο της. 



Το Λεπτό Σιωπής καλούσε κάθε πολίτη των εδαφών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας σε στεριά, 
θάλασσα κι αέρα, να συνδεθεί µε τη σκέψη - ανεξάρτητα από φιλοσοφίες ή θρησκεία - σε µια σιωπηλή 
προσευχή για την ελευθερία και την ειρήνη. Κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο του BBC ένα λεπτό πριν από 
τις 21:00 ώρα Λονδίνου ο ήχος από τις καµπάνες του Big Ben σηµατοδοτούσε ένα Λεπτό Σιωπής. Ο 
Tudor Pole ήξερε πως αν αρκετοί άνθρωποι προσχωρήσουν σε τέτοιο κίνηµα, µε αφιερωµένη πρόθεση, 
θα ανατρεπόταν η πορεία του πολέµου κι αυτό µπορούσε να αποτρέψει την εισβολή στην Αγγλία. 
Πράγµατι, η συµβολή του κινήµατος στον τερµατισµό του πολέµου και την επίτευξη της ειρήνης 
αναγνωρίστηκε, στη συνέχεια, µε κάποιον αξιωµατικό του γερµανικού στρατού να δηλώνει:   

«...είχατε ένα µυστικό όπλο που ήταν αδύνατο να εξουδετερώσουµε, ούτε το καταλαβαίναµε 
αλλά πρέπει να ήταν αρκετά  ισχυρό.  Σχετίζεται  µε το χτύπηµα του Big Ben κάθε βράδυ. Το 
αποκαλούσατε Λεπτό Σιωπής…» 

Κρούστε τον κώδωνα για να εισέλθετε στη Σιωπή 
Κτυπάµε ένα καµπανάκι στις 23:00 ώρα Ελλάδας την 21η Δεκεµβρίου 2019 

Συνδεόµαστε µε τις Δυνάµεις του Φωτός σε ένα Λεπτό Σιωπής  
σε µια ισχυρή, παγκόσµια προσπάθεια συνεργασίας 
προς τη δηµιουργία καλύτερου κόσµου για όλους. 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html 
 


