
Minuta Tišine ob Solsticiju 2019 
Uporaba moči združenega globalnega sodelovanja z namero prinašanja luči nove 

dobe z globalnim zvonjenjem zvoncev 
 

Poziv vsem ljudem dobrega namena 
Ob 9-ih zvečer po londonskem in ob 10-ih zvečer po našem času na Solsticij, 21. decembra 
2019, pozvonimo z zvonci in se tako pripravimo na pričetek eno minutne tišine skupaj s 
Silami Svetlobe, tako da bomo proizvajali vir globalne misli, ki bo navdihnila prizadevanja za 
sodelovanje, da bi ustvarili svet boljši za vse.    
 

"Ni je moči na zemlji, ki bi se lahko zoperstavila združenemu sodelovanju na duhovnih ravneh 
mož in žena dobrega namena od vsepovsod. Zato je kontinuirano in vsesplošno upoštevanje 
Minute Tišine tako zelo ključnega pomena za interes človeške blaginje." (Major Wellesley Tudor Pole 
O.B.E., pobudnik Minute Tišine v letu 1940) 

 
Ustvarili bomo Minuto Tišine, ki nas bo za trenutek vse povezala v misli, molitvi in meditaciji, da 
bi premagali globalne krize današnjega časa. Naš namen z Minuto Tišine je, da se prek kriz 
osredotočimo, razmišljamo in vizualiziramo porajajoča se semena prihodnosti. Za ta semena, ki 
bodo z našimi združenimi močmi razodela osnovno sintezo Enega Življenja, in ki si ga delijo vsa 
njegova kraljestva, celo zdaj dejavno skrbijo številni pomočniki in skupine pomočnikov. 
 
Minuta Tišine ob 21-ih po londonskem času in ob 22-ih po našem času, ki jo bo napovedalo 
globalno zvonjenje zvoncev prebivalcev po vsem svetu, bo povezala človeštvo s prizadevanjem, 
da bi doseglo svoj najvišji potencial, ki se neustavljivo žene proti vrhuncu izpolnitve. 
 

 
In res, v Himalajah je vrh 

imenovan gora Kailas, ki se 
imenuje Gora Zvona. 

 

 

 
Globalno zvonjenje zvoncev 
izraža hrepenenje človeštva, 
namero in napoved, da bo 
izpolnilo svojo najveličastnejšo 
usodo. 
 

 
Zgodovinsko ozadje Minute Tišine 

Zamisel o Minuti Tišine se je porodila iz pogovora med dvema vojakoma na predvečer bitke v gorah 
okoli Jeruzalema v 1. sv. vojni. Eden od njiju je vedel, da ne bo preživel vojne, in je prerokoval nastanek 
še večjega konlikta, zaradi katerega se bodo bojevali na vseh celinah, morjih in v zraku. Spodbujal je 
svojega tovariša naj njemu in milijonom takih kot je on dajo priložnost, da bodo pomagali z "druge strani". 
Rekel je: "Namenite nam trenutek ... vsak dan, in nam z vašo Tišino dajte priložnost. Moč Tišine je večja 
kot si misliš." 
 
Minuta Tišine je pozvala vse državljane Britanske skupnosti narodov in teritorijev na zemlji, morju in v 
zraku, da se povežejo v misli – ne glede na filozofijo ali religijo – v Tihi Molitvi za Svobodo in Mir. Vsak 
večer so zvonovi Big Bena na radiu BBC ob minuti pred celo uro dali znak, da se ob 21-ih po londonskem 
času prične Minuta Tišine. Tudor Pole se je zavedal, da če bi se v tej gesti posvečenega namena 
povezalo dovolj ljudi, bi se situacija obrnila in invazija bi bila preusmerjena. In res, uspeh te geste, da bi 
prinesla mir, je po vojni priznal po činu visok nemški oficir, ki je bil takole citiran: 
 

"...imeli ste skrivno orožje, proti kateremu nismo našli nobenega ukrepa, in ki ga nismo razumeli, 
ampak bilo je zelo močno. Bilo je povezano z zvonjenjem Big Bena vsak večer. Zdi se mi, da ste mu 
rekli 'Minuta Tišine'." 

 
Pozvonite in pričnite s Tišino 

21. decembra 2019, ob 21-ih po londonskem času in ob 22-ih po našem času, pozvonimo in se 
skupaj povežimo s Silami Svetlobe v eno minutno globalno, močno, sodelovalno Tišino, da 

bomo ustvarili svet, boljši za vse.  
 


