Entusiasmo do PEP
“explode” em San Miguel de Allende
San Miguel de Allende, uma pequena
cidade nas montanhas Bajio no México
central (a 170 milhas a Noroeste da Cidade
do México), é agora uma incubadora de
atividades do Programa de Educação para
a Paz (PEP) devido ao esforço entusiástico
de dois voluntários locais.
Jean-Paul Peretz ouviu falar pela primeira vez
do PEP em Miami há alguns anos atrás e
tomou a resolução de se envolver, depois de
ouvir alguns reclusos falar da sua experiência
positiva com o programa.
Depois de se mudar no ano passado para
San Miguel de Allende, Jean-Paul conheceu
Oscar Arcos, um fisioterapeuta local, e
decidiram iniciar uma série do PEP numa
clínica de reabilitação de álcool e drogas,
em fevereiro de 2014. Foi muito bem
recebido e um participante disse: “Sinto que
o meu coração começou de novo a
trabalhar.”
Jean-Paul e Oscar (ambos
falando Espanhol) abordaram em seguida o chefe da
polícia da cidade e este
concordou que a apresentação do PEP poderia ser feita
a três turmas diferentes de
agentes e também a uma
turma de cadetes. As sessões
completas de 10 semanas
começaram então em março, com participantes que
vinham frequentar a aula da
manhã, depois de fazerem o seu turno de 12
horas da noite. Um agente comentou que o
programa “ajudou realmente a mudar a
minha atitude em casa… Ajuda-me a relaxar.”
Outro Programa de Educação para a Paz
começou em abril para os reclusos da prisão
local. “Tem sido um desafio, dada a
mudança constante de pessoas, mas muito
compensador,” diz Jean-Paul. “Recente-

mente, tive uma conversa particular com um
dos reclusos durante o programa. Apesar do
meu espanhol não ser muito bom, pude sentir
que ele estava verdadeiramente contente.”
explicou.
No início de maio de 2014, a Embaixadora
para a Paz, Rebecca Crall, do Clube de
Rotários, visitou San Miguel de Allende e
determinou que o Programa de Educação
para a Paz da Fundação Prem Rawat era um
dos programas de paz que podia ser um
modelo para o mundo. A cidade, com 500
anos, está atualmente a esforçar-se para
preencher os requisitos das Nações Unidas
para lhe ser atribuído o reconhecimento da
“Cultura de Paz”.
Sob os auspícios de uma organização de paz
local, Camino de la Paz, pediram a Jean-Paul
e a Oscar para fazerem três apresentações
separadas (duas em inglês e uma em
espanhol) a grupos de cidadãos interessados

na paz. Dos 40 participantes, 15 quiseram participar no PEP ou ofereceram-se para ajudar.
“Isto é tão compensador. É fácil ver isto a
crescer exponencialmente,” afirma Jean-Paul.
“O passo seguinte é trabalhar com os
voluntários para apresentarem o PEP a outras
instituições e para se tornarem eles mesmos
moderadores, ou talvez para ajudarem
financeiramente,”
acrescenta
Jean-Paul.
“Sente-se que isto está pronto a explodir.”
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