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A voluntária Sandra Jones acabara naquele 
instante uma aula gratuita de Tai Chi no 
Centro Comunitário Lifeprint, em Phoenix, 
Arizona, quando disse para si mesma: “Isto 
seria um sítio ótimo para apresentar o 
Programa de Educação para a Paz”. 

Abordou a Diretora,  Nancy ZumBrunnen,  e foi 
combinado um encontro com a voluntária 
Deborah Slater para fazer a apresentação 
do PEP como uma possibilidade de curso. 
Deborah recebera uma recomendação 
excelente do bibliotecário da comunidade 
de reformados Sun City de Phoenix, onde ela 
e a Sandra tinham anteriormente orientado 
um curso do PEP e, rapidamente,  houve 
resposta positiva. 

Lifeprint, uma rede de médicos dos d is -
t r i tos  de Pinal  e Mar icopa,  em Phoenix,  
abre o seu centro comuni tár io sem 
quaisquer  custos para doentes que não 
pertencem a L i fepr int e “oferecem um 
espaço especial  para se estar  f i s i -
camente at ivo, mentalmente est imu-
lado e socialmente comprometido .”   

“Eles têm sido fabulosos e muito 
acolhedores,” diz Deborah. “A Nancy tem da-
do imenso apoio. Imprimiram a cores, 
gratuitamente, todos os cadernos de 
anotações e contos do PEP.”   

“A resposta dos participantes tem sido incrível,” 
diz Sandra. “Uma pessoa em particular 
comoveu-me profundamente. Veio ter comigo 
no fim de uma das aulas com a mão sobre o 
coração e disse: Porque é que eu nunca ouvi 
antes falar de Prem?”

Eis uma amostra de comentários de outros 
participantes do PEP que acabou em dezembro 
passado:

“Eu sei que o passado nos pode esgotar, mas 
não percebia que o futuro também nos podia 
esgotar. Pode ser muito pesado. Este programa 
ajudou-me a manter-me focado.”

“Quando nos sentimos bem, as pessoas reagem 
a nós de forma diferente. Ele tende a realçar o 
melhor de mim.”

“Prem não resolve os problemas por nós. Deixa 
isso connosco. Traz-nos uma consciência que 
nos ajuda a resolvê-los. Quando falou de força 
interior, foi tão intenso que fiquei sem fala.”


