BİR DAKİKALIK SESSİZLİK
Sizi, İnsanlığı Yeni Çağ’ın Işığına bir an önce kavuşturmak üzere, Tüm Dünya’da Aynı
Anda Çalınacak Çanlar ile, Küresel İşbirliğinin gücünü pekiştirmeye davet ediyoruz.

İyi Niyet Elçisi Tüm İnsanlara Çağrı
Tüm İnsanlık için Daha iyi bir Dünya Yaratmak amacıyla, çabalarımızı birleştirmemizi sağlayacak
bir Birleşik Küresel Düşünce Havuzu oluşturmak istiyoruz. Bunun için, Işık Güçlerinin uyumu
doğrultusunda, Gece ile Gündüzün eşit olduğu 21 Aralık 2019 günü, Londra Greenwich
Milletlerarası saatiyle tam 21:00’de bir çan çalıp BİR DAKİKALIK SESSİZLİĞE bürünelim.
“Dünyada hiçbir güç yoktur ki iyi niyet besleyen kadın ve erkeklerin kendi ruhsal seviyelerinde
ortaklaşa yapacakları işbirliğine karşı gelebilsin. İşte bu nedenle, devam edegelen ve çok geniş
bir ağa yayılmış olan “SESSİZ DAKİKA” uygulaması insanlığın esenliği açısından yaşamsal bir
öneme sahiptir.” (1940’ta “Sessiz Dakika”nın kurucusu Binbaşı Wellesley Tudor Pole O.B.E.)
Günümüzde yaşanan küresel krizleri aşmak amacıyla, bizi bir an için düşüncelerimizde, dualarımızda ve
meditasyonlarımızda birleştirecek bir dakikalık sessizlik yaratacağız.
Sessiz Dakika’da hedefimiz, krizlerin ötesine odaklanarak, geleceğin şekillenmekte olan tohumlarını
derinlemesine düşünmek ve gözümüzün önüne getirerek canlandırmaktır. Şu anda bile, bu konuya
hizmet eden sayısız kişi ve gruplar bu tohumları etkin bir biçimde beslemektedir. Bu tohumlar, hep
birlikte göstereceğimiz çabayla tüm alemlerde paylaşılan Tek Yaşam kavramının altında yatan
sentezi ortaya koyacaktır.
Dünya vatandaşları tarafından dünyanın her yerinde Greenwich Milletlerarası saatiyle 21:00’de
çalınacak çanları takiben bürünülecek BİR DAKİKALIK SESSİZLİK İnsanlığın en yüksek
potansiyeline erme emeliyle arasındaki bağı oluşturacak ve hatta karşı koyulamayacak bir güçle onu
başarının doruğuna taşıyacaktır.
Gerçekten de, Himalayaların
tepe noktalarından biri olan
Kailas Dağı, Çanların Dağı
olarak da anılmaktadır.

Çanların Dünyanın her yerinde
çalınması, İnsanlığın en büyük
yazgısını gerçekleştirme
arzusunu ve niyetini beyan
ettiğini ifade etmektedir.

SESSİZ DAKİKANIN TARİHÇESİ
Sessiz Dakika, Birinci Dünya Savaşında Kudüs civarındaki dağlarda bir muhabere öncesindeki gece iki asker
arasında geçen konuşmadan doğdu. Askerlerden biri savaştan sağ çıkamayacağını biliyordu ve bu savaştan
sonra, bütün kıt’alarda, havada, denizde ve karada çarpışılacak daha da büyük bir savaşın geleceğini
öngörüyordu. Arkadaşından, kendisi ile birlikte ölüme gidecek milyonlarca asker için “öbür taraftan” yardımcı
olabilecekleri bir fırsat yaratması konusunda söz vermesini istedi. “Bize her gün bir dakikanızı verin” dedi, “ve
sessizliğiniz aracılığıyla bize bir fırsat tanıyın. Sessizliğin gücü tahmininizden çok daha büyüktür.”
Sessiz Dakika, askerin silah arkadaşı Binbaşı Wellesley Tudor Pole O.B.E. tarafından, 1940’da, Londra hava
bombardımanı sırasında uygulamaya konuldu. Bir dakikalık sessizliğe bürünmekle, “öteki alemlerden”
görünmeyen çok güçlü bir ordunun yardım etmesine fırsat verecek bir kapının açılması sağlanacaktı.

Sessiz Dakika için, İngiliz Uluslar Topluluğunun karada, denizde ve havada bulunan her bölgedeki tüm
vatandaşlarına çağrı yapıldı. Dini, felsefesi ne olursa olsun her birey özgürlük ve barış için bir dakikalık sessiz
bir duada/düşüncede birleşecekti. BBC’nin radyosunda her gece saat tam 21:00’e bir dakika kala Big Ben’in
çanları, Sessiz Dakika’nın 21:00’de başlayacağı sinyalini verdi. Tudor Pole gayet iyi biliyordu ki, eğer bu
özverili iyi niyet gösterisine yeterli kişi katılırsa, akıntının yönü değişecek ve İngiltere’nin işgali saf dışı
kalacaktı. Gerçekten de, bu olayın barışın sağlanmasında büyük katkısı olduğu, savaş sonrasında yüksek
rütbeli bir Alman subayı tarafından şu şekilde dile getirilmiştir:
“Sizin, anlam veremediğimiz fakat karşı koyamadığımız çok güçlü bir gizli silahınız vardı. Her gece
Big Ben’in çanlarının çalınmasıyla ilişkiliydi. Zannediyorum siz buna ‘Sessiz Dakika’ diyordunuz.”

Çanları Çalın ve Sessizliğe Bürünün
Gelin hep beraber 21 Aralık 2019’da Londra Greenwich Milletlerarası saatiyle saat tam 21:00’de çanları
çalmaya başlayalım ve Işık Güçleri ile birleşerek bir dakikalık küresel, etkin, müşterek sessizliğe
bürünmek suretiyle hepimiz için daha iyi bir dünya yaratalım.

Not: Tüm dünyada aynı anda çanların çalınmasıyla bir dakikalık sessizliğe girmek için belirtilen Londra Greenwich
saatinin Türkiye’deki karşılığı 21 Aralık 2019 Cumartesi günü’nü 22 Aralık Pazar’a bağlayan tam gece yarısı
(00:00:00)’dır. Bu bilgiye aşağıdaki adresten de ulaşılabilir:
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

