Educação para a Paz chega ao Equador
Paul
Murtha,
diretor
do
Vibrant
Village
Foundation no Equador, encontrou-se com Linda
Hurst, uma voluntária da TPRF que visitava o Peru,
e falou do seu envolvimento na evolução do PEP
no Equador. Paul colaborou na organização de um
evento com Prem Rawat em Ibarra, chamado
“Lançamento Latino-Americano do Peace Education Program.”

na semana cinco do programa de dez semanas.
Estavam tão entusiasmados, que ajudaram na
organização do evento especial de lançamento com
Prem Rawat.

LH: Diga-nos, por favor, por que razão o evento
com Prem Rawat em Ibarra, no Equador, foi
chamado
“O
Lançamento
Latino-Americano
do Programa do PEP”?

PM: Fui convidado para um workshop com o Dr.
Augusto Espinosa que, na altura, era diretor no
Ministério do Conhecimento e Talento Humano. Ele
fez uma apresentação maravilhosa, falando sobre a
importância de se ter uma verdadeira fonte de
contentamento interior como base de vida. Fiquei
muito sensibilizado ao ouvir alguém da estatura do
Dr. Espinosa falar em termos tão simples. Fiquei
igualmente tocado ao saber que o governo
equatoriano dava especial importância à dignidade
humana, referida como “Buen vivir” ou “viver bem”.

PM: Houve uma sucessão de eventos que levou ao
lançamento do PEP, em Ibarra. Programas públicos
mensais, ao longo do último ano, serviram para
apresentar a mensagem de paz de Prem Rawat.
Mais de quinhentos cidadãos de Ibarra, a maioria
dos quais professores e administradores da
comunidade educacional, assistiram a estes
eventos introdutórios.
Começou a crescer na comunidade o interesse
pela mensagem de paz, ao ponto de alguns dos
professores começarem a organizar eventos e a
convidarem-me para ir mostrar vídeos. À medida
que se tornavam mais conscientes de que o PEP
era uma forma de se saber mais sobre a
mensagem, vinte e cinco pessoas registaram-se
para participar no novo currículo do PEP, logo que
este foi disponibilizado em espanhol latinoamericano. Foi toda esta atividade que me inspirou
a chamar a este evento em Ibarra “O Lançamento
Latino-Americano do Programa do PEP”.
Existe agora um forte interesse em implementar o
PEP pela comunidade. O formato do Programa de
Educação para a Paz presta-se à sua utilização por
uma diversidade de grupos, nomeadamente em
comunidades educacionais, de saúde e de
reformados.
Desde
que
o
currículo
foi
disponibilizado em espanhol latino-americano, o
grupo original de vinte e cinco participantes já vai

LH: O evento de Ibarra contou com a colaboração
do Ministro da Educação do Equador. Como é que
se desenrolou este envolvimento especial?

O Dr. Espinosa deu um exemplo, usando um
diagrama de um triângulo, com cada canto a
representar um valor que o indivíduo idealmente
manteria. Um canto representava o valor “Ter, de
forma correta”. O segundo canto representava o
valor “Fazer, de forma correta”. E o terceiro canto
representava o valor “Ser, de forma correta”. O Dr.
Espinosa salientou que todos sabemos como “ter” e
“fazer”, mas que não sabemos como “ser”.
Após o workshop, mostrei ao Dr. Espinosa um “kit”
da TPRF sobre o Programa de Educação para a
Paz. Depois de olhar brevemente para a literatura,
ele voltou-se para mim e disse: “Este é o meu
sonho.”
Alguns meses mais tarde, o Dr. Espinosa tornou-se
Ministro da Educação do Equador. O interesse pelo
currículo do PEP culminou com o Ministério a copatrocinar o evento especial em Ibarra: “O
Lançamento Latino-Americano do Programa de
Educação para a Paz”. Celine Andres, uma
talentosa e entusiástica porta-voz do Ministério,
esteve no painel do fórum, ao lado de Prem Rawat.
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O Ministério manifestou o seu interesse em explorar
a possibilidade de integrar o programa do PEP na
formação de professores a nível nacional. Ainda não
sabemos como é que esta ideia irá tomar forma,
mas aprecio o facto de reconhecerem que a
educação sobre os recursos interiores de cada um
precisa de fazer parte integrante de um currículo
abrangente.
LH: Como é que vê o desenvolvimento
implementação do PEP no Equador?

e

PM: O PEP tem a flexibilidade para ir ao encontro
das necessidades de uma variedade de grupos. No
Equador, facilitadores voluntários irão apresentar o
PEP a professores, estudantes, administradores,
grupos cívicos e até líderes de gangues. Existe, no
entanto, a necessidade de ajudar a financiar os
materiais do PEP no Equador. Os artigos ilustrados
e o certificado vão custar cerca de dez dólares por
participante, o que é proibitivo para muitos. É
possível que venhamos a pedir contribuições. Os
artigos ilustrados do PEP que os participantes
recebem serão tesouros de referência ao longo das
suas vidas.
O próximo passo será preparar os facilitadores. A
preparação pressupõe uma formação de uma hora,
estudar o manual do facilitador e visionar todos os
materiais e vídeos do curso. A nossa visão é que, no
final de 2013, haja pelo menos quinhentas pessoas
no Equador que tenham completado o curso.
Este programa vai muito ao encontro do coração.
Dois dos participantes do PEP falaram com Prem
Rawat no evento de Ibarra. Um deles disse: “O que
eu sinto neste curso está a mudar todos os aspetos
da minha vida.”
Antevemos um futuro maravilhoso para o PEP no
Equador e esperamos poder ajudar a estabelecer
modelos de participação que possam beneficiar o
PEP noutros lugares no mundo. Estamos numa
nova plataforma e eu espero, tal como Prem Rawat
salientou, que haja em breve uma chama a alastrar
no Equador, a chama daqueles que anseiam por
paz nas suas vidas.
Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat (www.tprf.org)
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