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İşte bizim güzel gezegenimiz Dünya!
3

Julian Lennon’dan Kişisel Bir Mesa j:
“Gezegenimizin sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için neler yapabileceğimiz
konusunda çocuklar ve ebeveynleri arasında diyalog başlatmak ve çocukları gerçek bir
fark yaratabileceklerine inanmaları için cesaretlendirmeyi ümit ederek bu kitap serisine
başladım. Harika geri dönüşler bizi şaşkına çevirdi. Her zamankinden daha fazla biliyorum,
eğer hepimiz birlikte çalışırsak, bir ekip olarak hiçbirimizin tek başına başaramayacağı
şeyleri başarabiliriz.
Bir keresinde babam John Lennon bana, bu dünyadan gittiğinde kendisinin iyi olacağı
-hepimizin iyi olacağı– mesajını “beyaz tüy” şeklinde ileteceğini söyledi. Sonra mucizevi bir
şey oldu. Çıktığım bir Avustralya turunda, halkı için yardım isteyen Mirning Kabilesi’nin Aborjin
büyüğü, bana bir “beyaz tüy” hediye etti. Kesinlikle nefesim kesildi.
Beyaz tüy hediyesini aldığımda bu çabanın o andan itibaren kaderimin bir parçası olacağını
biliyordum. Duyulamayanlara ses ve destek vermek için Beyaz Tüy Vakfı’nı kurdum. Kesin
olan şu ki “beyaz tüy” benim için her zaman barışı ve onun getirdiği sevgiyi temsil ediyor.
Beyaz Tüy Uçağı’nın mesajı, dünyadaki çocuklara birbirlerini sevmeyi ve gezegenlerini
anlamayı öğretirsek doğal olarak onunla ilgilenmek isteyecekleridir.
O yüzden lütfen Beyaz Tüy Uçağı’nı takip edin. Böylece birlikte dünyayı iyileştirebilir ve
herkes için daha iyi bir hâle getirebiliriz…”
— Julian Lennon
Hakkımızda daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki adresten Beyaz Tüy Vakfı’nı

ziyaret edin:

www.whitefeatherfoundation.com
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“… Dünya’yı iyileştirip sevdiğinde,
Güzellikleri de göreceksin tüm kalbinle,
Şarkıda, sözde ve sevgide…”
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“Julian Lennon'un şarkı söylemesine her zaman hayran olmuşumdur çünkü dünyada
gördüğü her şeye rağmen, melodileri o kadar çocuksu bir merak içeriyor ki…
Buna sözleri de dâhil. Bu kitabı alın, sözleri eyleme dönüşsün.”
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“Bir kitap sizi bir maceraya çıkardığında bu harikadır ve bir konu hakkında yeni bir şekilde
düşünmenizi sağlar. Bir kitap size sahip olduklarınıza nasıl davranacağınızı da hatırlattığında,
bu daha da iyidir çünkü bu bir ‘kazan kazan’ durumudur. Julian'ın kitaplarıyla yaptığı
da tam olarak bu.”
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