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Uma Vila Inteira: Educação para a Paz para Séniores 

em Denver, Colorado 
 

 
Postado por Karen Beem, a 29 jun 2018- Blogue 

 

Karen Beem é uma nova voluntária do Programa de Educação para a Paz (PEP). 
Vive há quase três anos em Kentucky Circle Village na cidade de Denver, Colorado, 
e facilitou recentemente os seus primeiros workshops do PEP. Karen gosta de 
cozinhar, andar de bicicleta, fazer voluntariado, viajar, falar e ouvir. 
 
A Kentucky Circle Village (KCV) é uma comunidadede 172 apartamentos, nos 
arredores da área Glendale de Denver, Colorado. As habitações têm um piso e 
foram construídas em 1959 para que pessoas idosas independentes tivessem um 
lugar para viver à medida das suas possibilidades. Hoje, as árvores antigas e a 
paisagem exuberante proporciona a essas casas um cenário de parque. Eu resido 
aí. 
 

O edifício da administração recentemente 
remodelado tem a sala de conferências 
perfeita para albergar o Programa de 
Educação para a Paz. Depois de me ter 
voluntariado para as aulas do PEP do outro 
lado da cidade com o Projeto Delores para 
mulheres sem abrigo e indivíduos trans-
género, eu e a co-voluntária Susan Sholl 
apresentámos o PEP à Diretora Executiva da 
KCV, Julie Hoebel. Ela tinha sido voluntária da 
Peace Corps e ficou bastante entusiasmada. 

Com o apoio da Village e do seu pessoal administrativo, as primeiras aulas do PEP 
começaram no dia 6 de março de 2018. Apesar da participação ser pequena, um 
grupo coeso permaneceu ao longo da maioria dos workshops semanais que 
apresentam vídeos das conferências de Prem Rawat acerca da paz pessoal. Os 
participantes ficaram envolvidos e comprometidos. 
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Eis uma amostra dos seus comentários ao longo do curso:  
 
Como diz Prem: “A paz será a nossa maior realização.” 
 
Cada um tem de ter paz para dar paz. 
 
Todos os jovens precisam de ser ensinados de que cada pessoa é especial. 
 
O céu está nos nossos corações. 
 
Gosto sempre de vir a estes workshops porque aprendo sempre qualquer coisa  
de novo. 
 
Antes do último workshop do dia 8 de maio, a classe reuniu-se com Julie, a Diretora 
Executiva, para almoçar na sala de jantar da KCV. Os participantes disseram que 
tinham achado Prem Rawat um grande orador, que tinham adquirido uma 
consciência e compreensão de si mesmos e que tinham usufruído bastante dos 
vídeos e dos debates. 
 
Os nossos voluntários do PEP conseguiram doar duas cópias do livro de Rawat 
“Quando o Deserto Floresce” à biblioteca da KCV. A equipa do PEP escreveu em 
cada livro simpáticas dedicatórias, e os participantes começaram imediatamente a 
fazer planos para partilharem cópias entre si. Conseguiram de nós a promessa de 
que daríamos de novo o curso. Está a ser planeada uma outra série de dez 
semanas para o fim deste verão ou para o próximo outono.  
 
No dia 22 de maio, eu e a Susan mostrámos à classe o documentário 
premiado Inside Peace, a passar agora na PBS, e que apresenta quatro reclusos da 
Prisão Estatal Dominguez de San Antonio que sentiram um profundo impacto pela 
educação para a paz. Os espetadores gostaram muito do filme e novamente nos 
expressaram a sua gratidão por termos trazido o PEP à nossa pequena vila sénior. 
 
Depois de ter ajudado num workshop no Delores Project, eu sabia que o PEP iria ser 
uma boa opção aqui em Kentucky Circle Village.Também posso falar pela Susan e 
dizer como tem sido maravilhoso para nós partilhar a mensagem de paz de Prem e 
ver as experiências transformadoras na vida das pessoas. Aguardamos com 
expectativa o próximo workshop do PEP. Foi o máximo! 
 

 
     Foto de uma vista de Denver por Zenhaus 

http://insidepeacemovie.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denver_Colorado_downtown.jpg

