
Uma sobrevivente de câncer, Sally Weaver, e uma amiga, 
Mary Jo Fortin, implementaram o Programa de Educação 
para a Paz (PEP) no Centro de Apoio ao Câncer em Westlake 
Village, CA. Segue-se uma breve entrevista com estas duas 
mulheres, que facilitaram os workshops nos últimos quatro 
anos com grande sucesso.

O que deu a vocês duas a idéia de começar com isso?

Sally: Eu recentemente passei pelo programa PEP como 
sobrevivente de câncer e descobri que o programa foi muito 
benéfico para mim e para minha cura.

Mary Jo: E na mesma época, eu tinha uma amiga Claudie, que 
tinha câncer, e juntos fizemos um PEP em um centro de 
idosos. Após seu diagnóstico, ela procurou ajuda na 
comunidade de apoio ao câncer, e depois de passar por alguns 
desses programas, ela sentiu que o PEP seria benéfico para 
essa comunidade e se encaixaria diretamente no currículo do 
centro de câncer.

Sally e eu fomos juntas conversar com o gerente do programa 
do Westlake Center e mostramos a ela um vídeo de seis 
minutos sobre o PEP, dissemos a ela porque achávamos que 
seria bom, e ela era a favor. Nós começamos um mês ou dois 
depois.

Como o programa funciona dentro do ambiente particular 
da Comunidade do Centro de Câncer?

Mary Jo: Sabendo que eles podem não estar presentes às 
vezes, devido ao tratamento ou doença, os participantes 
pediram que nós oferecêssemos PEP toda semana. Eles 
queriam saber que o PEP estava disponível. Então foi isso que 
fizemos. Eles podem participar de um workshop de acordo 
com sua conveniência e, geralmente, passam pelo curso mais 
cedo ou mais tarde.

A Comunidade de Apoio ao Câncer tem sido um lugar 
maravilhoso para apresentar o PEP. As pessoas exibem 
quando estão doentes, sofrendo e sofrendo. Eles enfrentam 
muitos desafios. A mensagem de Prem Rawat ajuda a trazer 
mais significado às suas vidas e à clareza de que há mais nas 
suas vidas do que os desafios que surgem com a doença.

Sally: Nós tivemos muitos pacientes com câncer, e a sala onde 
temos o programa é bacana porque tem sofás. Se eles 
precisam se esticar e assistir ao programa deitado, eles 
podem. É um ambiente muito confortável para eles com 
travesseiros e cobertores se ficarem frios.

Quem atende?

Mary Jo: Pacientes, sobreviventes, cuidadores, amigos, 
familiares e entes queridos. O atendimento varia de duas a 
vinte pessoas, com média de cinco ou seis por turma. Alguns 
passam pelo programa muitas vezes, repetidamente, e alguns 
apenas participam algumas vezes. Depende de cada 
indivíduo.

Pouco tempo atrás, vi uma senhora entrar em cujo marido 
havia falecido recentemente de câncer. Ela estava tão triste e 
foi muito difícil para ela. Ela estava procurando algo para 
ajudar com a dor e a tristeza. Fiquei tão comovida porque, 
depois da segunda semana, ela voltava, triste de novo, e 
depois que os vídeos começaram, seu rosto se iluminou e ela 
até sorria.

Você tem algum conselho para pessoas que possam estar 
interessadas em facilitar o PEP em instalações semelhantes 
em suas comunidades? Ou conselhos sobre como abordar 
os gerentes para obter esse tipo de PEP iniciado?

Sally: Esses lugares realmente se importam com as pessoas e 
se importam em fazer a diferença, ajudando as pessoas a 
melhorarem, se sentirem melhor e melhorarem suas vidas. 
Então, se alguém os abordar de um lugar realmente sincero e 
comunicar como esse programa pode ajudar as pessoas a lidar 
com os desafios que estão passando, eles vão ouvir. Além 
disso, é oferecido gratuitamente.

Mary Jo: Eu acho que é bom levar isso para grupos em que 
você já está envolvido, porque isso mostra que você está 
interessado neles. Eu nunca tive câncer, mas cresci em torno 
do câncer. Minha mãe teve câncer desde os 4 anos até os 12 
anos. Então, logo depois que meu amigo faleceu de câncer, eu 
me juntei a Sally, que era uma sobrevivente de câncer e já 
havia frequentado programas de centros de câncer. Com esse 
pano de fundo, fica muito mais fácil entrar e conversar com os 
gerentes, e é mais provável que eles aceitem você.

Qualquer outra coisa que se destaque e você gostaria de 
acrescentar?

Sally: Sim. Temos um senhor que fez o programa várias vezes 
e agora se tornou um facilitador - e não apenas um facilitador 
- um verdadeiro defensor do programa. É maravilhoso ver nos 
últimos dois anos como ele ajudou e quanto isso trouxe à sua 
vida.

É sempre tão reconfortante ouvir os participantes sobre como 
o curso os ajuda. Recentemente, um paciente com câncer 
disse: “O workshop PEP me trouxe mais clareza para fazer 
melhores escolhas. Isso me deu força para continuar.
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