דקת דומיה בנקודת ההיפוך 2019
רותמים את כוחו של שתוף הפעולה העולמי כדי להכניס את אורו
של העידן החדש בצלצול פעמונים עולמי
קריאה לכל האנשים של הרצון הטוב
קריאה לכל אנשי הרצון הטוב
בשעה  9:00בערב זמן לונדון  ,בנקודת ההיפוך 21 ,בדצמבר  ,2019הבה נצלצל בפעמון כהכנה להתכנסות
לדקה אחת של שקט בשיתוף עם כוחות האור ,כאשר אנו יוצרים מאגר של מחשבה גלובלית מאוחדת אשר
תעורר השראה ליוזמה משותפת ליצירת עולם טוב יותר לכל.
אין כוח עלי אדמות שיכול לעמוד בפני שיתוף פעולה מאוחד של רמות רוחניות של גברים ונשים בעלי רצון
טוב בכל מקום.
מסיבה זו ,שמירה ממושכת ורחבת היקף של דקת הדומיה הינה בעלת חשיבות כה חיונית למען טובת
האנושות )מייג'ור וולסלי טיודור פול או .בי .אי מייסד דקת הדומיה (1940
אנו ניצור דקת שקט שתאחד אותנו למשך דקה במחשבה ,תפילה ומדיטציה כדי להתגבר על המשברים העולמיים
של היום .מטרתנו בדקת השקט היא להתמקד ,מעבר למשברים ,להרהר ולדמיין את הזרעים המתפתחים של
העתיד.
אינספור משרתים וקבוצות שירות ,אפילו עכשיו ,מזינים באופן פעיל זרעים אלו ,אשר בעתיד ,באמצעות מאמצינו
המשותפים ,ייחשפו את הסינתזה הסמויה של 'המקור האחד' ,המשותפים לכל הממלכות.
דקת השקט בשעה  9:00בערב ע"פ שעון גריניץ ,ובעקבותיה צלצול הפעמונים העולמי ע"י אזרחים בכל מקום,
ייקשר את האנושות עם כמיהתה להגיע לפוטנציאל הגבוה ביותר שלה ,ללא עוררין באופן מידי לקראת פסגת
הישגיה
אכן ,בהימלאיה ישנה
פסגה ,הר קילאס ,אשר נקראת הר
הפעמונים

נקראת ההר של הפעמוניםBell.

ההיסטוריה של דקת השקט
דקת השקט נולדה מתוך שיחה בין שני חיילים בערבו של יום קרב בהרים סביב ירושלים במלחמת העולם
הראשונה .אחד מהם ידע שלא ישרוד את המלחמה וניבא את בואו של סכסוך אף גדול יותר ,שיערך בכל יבשת,
אוקינוס ובאויר.
הוא דחק בחברו לספק הזדמנות עבורו ועבור מיליונים כמוהו ,לעזור מן העבר השני'.
הוא אמר" :תן לנו רגע ,כל יום ,ובאמצעות שתיקתך תן לנו הזדמנות .כוחו של השקט גדול משאתה יודע"
דקת השקט יוסדה ע"י חברו ,מייג'ור טיודור פול או.בי .אי ,במהלך הבליץ על לונדון ב1940
כרגע להכנס לשקט ולספק פורטל לשיתוף פעולה עם "צבא שאינו נראה אך אדיר" בעולמות המעודנים

דקת הדומיה קראה לכל אזרחי האומות הבריטיות המאוחדות והטריטוריות ביבשה ,בים ובאויר
להתאחד במחשבה – ללא קשר לפילוסופיה או דת – ובתפילה שקטה של חופש ושלום .כל לילה
ברדיו הבי.בי .סי ,דקה אחת לפני השעה ,סימנו פעמוני הביג בן את תחילתה של דקת השקט בשעה 21:00
טיודור פול ידע שאם מספיק אנשים יצטרפו למחווה זו של כוונה מקודשת ,הגאות תסתובב והפלישה
לאנגליה תוסג .ואכן ,הצלחתה בהבאת שלום הוכרה אחרי המלחמה ע"י קצין גרמני בכיר אשר צוטט
באומרו ..." :היה לכם נשק סודי שלא יכולנו למצוא לו שום אמצעי ולהבינו.
אבל זה היה מאד עוצמתי .זה היה קשור עם נקישת פעמון הביג בן כל ערב .אני מאמין שאתה קראת לכך
'דקת שקט'"
צלצלו בפעמונים והכנסו לדקת השקט
הבה נצלצל בפעמון ב  9:00בערב זמן לונדון ,גריניץ' ,ב  21לדצמבר  2019ונתאחד ביחד עם כוחות האור
לדקה אחת משותפת של שקט עולמי ,רב עוצמה ליצור עולם טוב יותר לכולם

מחשבון המרה לכיול הזמן המקומי שלך ל  9:00בערב לונדון גי ,אמ ,טי
)(https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html

