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PASIŪLYMAS TAPTI  

Masaru Emoto TAIKOS projekto sklaidos Lietuvoje ir   
Knygelės vaikams "ŽINIA, KURIĄ MUMS NEŠA VANDUO" spausdinimo ir platinimo 

RĖMĖJU 

2015-05-25 
Vilnius 

 

Norime Jums pristatyti projektą, padedantį vaikams suprasti meilės, dėkingumo ir kitų bendraţmogiškųjų 

vertybių svarbą taikos pasaulyje išsaugojimui ir kviečiame kartu su mumis jį įgyvendinti Lietuvoje. 

Šis projektas Pasaulyje vyksta nuo 2006 metų ir jame dalyvauja 22 šalys, išleidusios savo kalbomis knygelę 

vaikams. Japonijos mokslininkas Masaru Emoto (1943.07.22 – 2014.10.17) atskleidė ir moksliškai pagrindė, jog vanduo 

yra gyvas, reaguoja į ţmonių mintis, jausmus ir informaciją. Knygute mokslininkas norėjo perduoti ţinią: „Aš esu vanduo. 

Vanduo yra gyvenimas. Taikus vanduo reiškia taikų aš ir tai reiškia taikų pasaulį“. 

Jau ne vieneri metai sumaketuota bei paruošta spausdinimui Masaru Emoto knygelė vaikams "Žinia, kurią 

mums praneša vanduo" laukia, kol bus išleista Lietuvoje. Tokiu veiksmu prisidėtume prie „vandens globėjo“ inicijuoto 

Emoto taikos projekto ir kartu pratęstume šio mokslininko šviesius darbus Ţemėje. Šios knygelės, įgyvendinant šį projektą, 

turėtų būti dalijamos vaikams nemokamai.  

Daugiau informacijos apie Emoto taikos projektą, šalis, kurios jau išleido šias knygeles galite rasti čia - 

http://www.emotoproject.com/english/picturebook.html. 

 

Maloniai kviečiame prisidėti prie knygelės išleidimo Lietuvoje.  

 

Prisidėjusiųjų prie projekto logotipai/ pavadinimai bus: 

 spausdinami knygelėje; 

 talpinami internetinėse svetainėse: http://gyvojiplaneta.lt/; http://laimingasvanduo.lt/ ir 

http://apkabinkimezeme.lt/ 

 knygelės maketas, kuriame būtų ir Jūsų įstaigos pavadinimas ir (ar) logotipas, būtų patalpintas Emoto taikos 

projekto tinklapyje  http://www.emotoproject.com/english/picturebook.html 

 Kiekvienas rėmėjas gaus po 5-10 knygučių (priklausomai nuo skirtos sumos) 

 

Apytiksliai vienos M. Emoto knygelės vaikams "Ţinia, kurią mums praneša vanduo" išleidimo kaina būtų 

apie 1 eur. 

 

Norintys paremti knygelės leidimą, prašome paramą pervesti: 

PLANETOS PILIEČIŲ GLOBALIŲ TAIKIŲ POKYČIŲ SĄJUNGA 

Sąskaitos Nr. LT18 7300 0101 3473 8164 

Juridinio asmens kodas: 303005870 

Mokėjimo paskirtis: uţ M.Emoto knygos vaikams leidimą 

Primename, kad asociacija Planetos piliečių globalių taikių pokyčių sąjunga ("Gyvoji planeta") yra ne pelno 

siekianti organizacija, turinti paramos gavėjo statusą, todėl teikdami paramą, Jūs galite vadovautis pelno mokesčio įstatymo 

numatytomis lengvatomis. 

Informacijos apie mūsų asociaciją, jos vykdomą veiklą, inicijuojamus socialinius projektus, kuriuose jau 

sudalyvavo daugiau kaip 23320 ţmonių, galite rasti internetinėje svetainėje http://gyvojiplaneta.lt/. 

Pagarbiai, „Gyvoji planeta“ komanda 

Kontaktinis asmuo: 
Dalia Skvireckienė, tel. Nr. 8-601-19357 
dalia.skvireckiene@gmail.com  
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