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“Podemos repetir isto?”  perguntou Leena 
Waller, bibliotecária de crianças, a 4 de 
dezembro, dia da conclusão do Programa de 
Educação para a Paz de dez semanas 
apresentado na Biblioteca Pública de Malibu.

A Sra. Waller foi um dos vários membros do 
pessoal da biblioteca que ajudaram a fazer do 
programa um enorme sucesso, segundo a 
facilitadora do PEP, Zoe Langley. “Todas as 
pessoas a quem apresentei o PEP reagiram 
com imenso prazer,”  diz Zoe. “Ficámos 
impressionados com a assistência que tivemos. 
A Leena, a Jay Chung (bibliotecária de 
adolescentes), e a Mona Assini (bibliotecária 
de adultos)  mostraram-se muito apreciadoras 
e recetivas. Todas quiseram ouvir mais.”

Zoe, uma professora de 27 anos, da Escola 
Básica Juan Cabrillo, em Malibu, já se tinha 
dirigido à biblioteca a propósito da 
celebração, nas suas instalações, do Dia da 
Paz, em setembro. Trabalhou com a Leena e a 
Jay na organização do evento, que foi muito 
bem-sucedido. Essa interação positiva evoluiu 
para perguntar acerca da possibilidade de 
mostrar o PEP na biblioteca. Marcou um 
encontro com a Sra. Assini, que ficou radiante, 
segundo Zoe, ao ver alguns materiais 
introdutórios do PEP. Rapidamente, veio a 
autorização. 

A biblioteca ofereceu as instalações sem 
custos, criou um cartaz a anunciar o evento 
com o seu selo oficial e colocou uma notícia 
no jornal local, o Malibu Times, utilizando o seu 
próprio  número  para  contacto.   “Achei  que  

estávamos a promovê-lo juntas,”  disse Zoe. “O 
pessoal até começou a preparar as mesas e 
as cadeiras para nós.”

Outros voluntários que ajudaram na execução 
do PEP foram a Kathy Wittenberg (especialista 
de A/V), a Mary Jo Fortin (co-facilitatora e 
responsável pela mesa com cartões e folhetos, 
no hall de entrada) e o Neal Harvey (para 
ajudar, quando necessário).

A média da frequência do curso de dez 
semanas de Malibu foi de 16 pessoas. Eis 
alguns testemunhos diretos de participantes:

“O que Prem Rawat diz é tão simples e 
profundo ao mesmo tempo. Aprendi imenso e 
senti imenso. Obrigado por trazerem isto e 
obrigado, Prem Rawat, pela sua clareza.”

“Espetacular…. Abriu os meus sentidos.”

“As histórias e as imagens são lindas. Estou 
muito agradecido por este curso.”

“Fiquei particularmente tocado com tudo. 
Realmente, disse-me algo no momento 
perfeito.”

“A paz está dentro de mim. Cada dia, é uma 
bênção ser capaz de sair da cama, ver, 
andar, respirar, comer e tomar conta de mim e 
dos outros. Dizer bom-dia e oferecer um sorriso 
e um abraço. Ser capaz de estar quieto e 
ouvir. Ser capaz de pensar e aprender. De usar 
a minha energia de maneira positiva. Paz = 
Amor.”
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