
Pridružite se nam 21. decembra ob 
21. uri v minuti tišine, natanko v 
istem času kot se bodo ustavili v 
enominutni tišini povsod po svetu 
in na obeh straneh obzorja – za 
klic h svetovnemu povezovanju, 
miru in svobodi.

SVETOVNA 
MINUTA TIŠINE

IZKORISTITI MOČ SODELOVANJA
ENOMINUTNI  ODMOR
ZA ENO  ČLOVEŠTVO

21. DECEMBER
OB 21. URI V LONDONU
IN OB 16. URI V NEW YORKU

22. DECEMBER
OB 8. URI V SYDNEYJU
IN OB 2:30 URI V DARJEELINGU

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 skupnos-

ti narodov in teritorijev na zemlji, morju in v zraku, da se 

povežejo v misli – ne glede na �lozo�jo 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 o�cir, 

ki je bil takole citiran:

"...imeli ste skrivno orožje, proti kateremu 

nismo našli nobenega ukrepa, in ki ga nismo 

razumeli, ampak bilo je zelo mo čno. Bilo je 

povezano z zvonjenjem Big Bena vsak ve čer.

Zdi se mi, da ste mu rekli 'Minuta Tišine'."

Sredi izzivov, ki smo jim priča dandanes, je Svetovna minuta 

tišine priložnost za združitev vseh nas v misli, molitvi in 

meditaciji za ustvarjanje prihodnosti, ki si jo želimo. Minuta 

se začne z zvonjenjem zvonov ob skupnem vstopu v minuto 

tišine, v kateri premišljujemo o izpolnitvi človeškega 

potenciala in velike usode, to je miru na Zemlji. 

Svetovna minuta tišine se je začela izvajati v drugi Svetovni 

vojni v Londonu med nemškim bombardiranjem in je bila 

namenjena klicu prebivalcem k združitvi v tej minuti tišine 

za mir in svobodo. Milijoni ljudi so sodelovali in uspeh je bil 

po vojni priznan kot "skrivno orožje", proti kateremu 

Nemci niso imeli moči. Danes bo naša Svetovna minuta 

tišine močna sila v ustvarjanju boljšega sveta za vse. 

Pozvonite in pri čnite s Tišino

21. decembra, 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. 

www.globalsilentminute.org

#globalsilentminute


