
do Kay. “Parece que ele vive o que fala.” “Isso 
parece tão certo”, disse Pam. Outro disse, “Nunca 
ouvi alguém como ele antes”.

É uma experiência emocionante testemunhar 
pessoas cujas vidas são afetadas pelo PEP. Facili-
tando o curso, espero levar o PEP a muitos mais 
locais em Minneapolis. Com a ajuda dos participan-
tes agora entusiasmados em fazer o mesmo, seria 
possível. Alguns meses atrás encontrei-me com um 
facilitador potencial do PEP que disse, “Determinou-
-se que 1.000 pessoas desencadearam a mudança 
que lançou o Renascimento. Elas se juntaram orga-
nicamente e surgiu um novo nível de consciência na 
humanidade e na sociedade. Não precisamos 
chegar a todos de uma só vez; uma minoria signifi-
cativa pode ser o catalisador de uma mudança - o 
ponto de inflexão exponencial".

Acho que a mesma mudança pode acontecer com a 
paz. Estou aprendendo a ir onde está o impulso e 
deixá-lo crescer naturalmente. Atualmente, estou 
facilitando um terceiro curso PEP no Roosevelt High 
para a sessão de primavera e outro em novo local, 
Pratt Elementary, a primeira escola construída em 
Minneapolis, em 1898.

Testemunhar uma pessoa a quem está sendo apre-
sentada a possibilidade da paz é precioso para mim. 
Os participantes geralmente são tão agradecidos. 
Os comentários que os participantes fazem enrique-
cem minha própria compreensão.
No meu anseio de paz, muitas vezes senti-me como 
um urso bravo à procura do amor. É incrível conhe-
cer pessoas que têm a mesma paixão. O voluntaria-
do como facilitador do PEP é a minha maneira de 
devolver e experimentar ainda mais paz. Nunca 
imaginei que seria tão doce.

O Sistema de educação comunitária de
adultos de Minneapolis oferece o PEP

Tim Weinhold apresentou o Programa de Educação 
para a Paz (PEP) ao Sistema de Educação Comuni-
tária de Minneapolis. Ele trabalha profissionalmente 
como músico e massagista e está semiaposentado. 
Tim está atualmente facilitando oficinas de PEP em 
duas escolas públicas de Minneapolis.

Nos últimos três anos, estive interessado em apre-
sentar o PEP na minha área após ouvir histórias do 
seu sucesso de um amigo que o está facilitando em 
uma prisão do condado de Austin, Minnesota.

Eu trabalhava no negócio de quiropraxia de uma 
amiga que me sugeriu aproximar-me do sistema de 
educação comunitária para adultos da cidade. Os 
administradores eram muito abertos ao conceito de 
educação para a paz, então enviei a eles uma 

descrição do curso do PEP e o link da web. As duas 
pessoas que acessam os novos cursos disseram, 
“Esse mundo precisa de paz!” Ambos estavam agra-
decidos pelo PEP e felizes por alguém trazê-lo para a 
comunidade.

O primeiro local foi na Roosevelt High School. 
Recebi o kit do PEP e minha amiga quiroprata ficou 
tão impressionada que se ofereceu para me ajudar a 
facilitar o curso. Muitos dos participantes do Roose-
velt High ficaram profundamente emocionados 
ouvindo vídeos de Prem enfatizando que a paz que 
estamos procurando está dentro de nós, e que 
experimentá-la é uma questão de escolha. Após 
cada segmento nos detínhamos algum tempo para 
explorar o que ele havia dito. “Ele me lembra de 
coisas que eu já sei”, disse um participante chama-
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