
Encontrar a Paz no Campo de Batalha da Existência 
Reportagem Especial 

Craig e Larry tinham-se tornado amigos quando se encontraram em Asheville, com muitas coisas
em comum. Ambos tinham estudado na Universidade de Penn State e servido na Guerra do Viet- 
name nos anos 60. Sabiam como a guerra destruía o coração e os sentimentos, já para não falar
dos ferimentos físicos. 

Assim, quando o Programa de Educação para a Paz 
começou a chegar àquela comunidade, decidiram 
que tinham de fazer qualquer coisa pelos  
veteranos. No distrito de Buncombe, na Carolina 
do Norte,  onde vivem, há mais de 6.000 veteranos 
das guerras do Vietname, Iraque e Afeganistão. 
Começaram com um pequeno programa piloto
com 5 participantes veteranos. 

“À medida que o PEP progride, conseguimos
ver que todos ficam atentos e sossegados. Nota-se nas expressões dos rostos dos participantes.
Toca-lhes o coração,” diz Craig Klawuhn. “Tendo estado no Vietname por duas vezes, ao serviço
dos Fuzileiros Americanos, sinto-me humilde por ter a oportunidade de fazer parte deste Pro- 
grama para a Paz e eu próprio também estou a beneficiar imenso ao assistir e ao partilhar com 
os outros veteranos. Quando saio de cada sessão, sinto a paz e a gratidão de que Prem Rawat fala.” 

Larry Anmuth explica que o programa é muito direto: “O PEP tem uma mensagem simples, 
que atrai! Adoro as expressões nos seus rostos. ‘Valioso’ é uma palavra que eles utilizam muito.”

Tal como Larry e Craig, os participantes são do tempo do Vietname. Como Craig diz: “Eles 
processaram a sua experiência de guerra e cada uma daquelas pessoas está confiante e empe-
nhada em que o PEP seja levado aos veteranos mais novos que regressam do Iraque ou do 
Afeganistão.” 

Entre os outros participantes veteranos, estão Darryl Hansome,  que é um oficial veterano da  
Força Aérea com 28 anos; Alyce Knaflich, que serviu no Corpo Feminino do Exército durante  
19 anos; Jacob Lyons, oficial da Marinha que teve a gentileza de disponibilizar uma sala de con- 
ferências da Wysteria Inn para os workshops do PEP; Reve Shannon, que serviu em Da Nang  
durante três anos na Força Aérea e John Beirle, que recebeu a Estrela de Bronze do Exército 
Americano.
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De acordo com as estatísticas de uma reportagem da CNN, vinte e dois veteranos de guerra cometem 
suicídio por dia. Uma estatística terrível e assustadora que Craig Klawuhn e Larry Anmuth desconheciam, 
quando iniciaram um Programa piloto de Educação para a Paz para veteranos militares em Asheville.



Reve Shannon disse: “Cada um de nós quer proporcionar isto a outros. 
Com o tempo, esta mensagem assenta.” Acrescenta que adorou o grupo. 
“É fácil ficarmos isolados na nossa vida. Isto junta-nos com pessoas  
diferentes e abre os horizontes, o que é compensador. Vou sentir falta disto!”

Com a ajuda de Alyce Knaflich, conseguiu-se uma entrevista com os 
médicos no hospital local de Veteranos para uma outra apresentação, 
destinada a uma audiência maior composta por veteranos novos, regres- 
sados do Afeganistão e do Iraque. Alyce quer que outros experimentem 
aquilo que o Programa de Educação para a Paz fez por ela: “Fazer este
curso fez-me sentir que regressei a casa, que há um lar para mim.” 
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