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Em comemoração dos 30 anos da Unipaz
– Universidade Internacional da Paz e dos 25
anos do CIT – Colégio Internacional de
Terapeutas, ocorreu em Brasília (DF), no
período de 07 a 10 de setembro de 2017 o
Encontro Transdisciplinar Holístico Internacional – e-thi e em Pirenópolis (GO), no
período de 12 a 15 de outubro de 2017, o
Evento Especial de Encerramento da
Celebração UNIPAZ 30 ANOS.
Foram dias de muita alegria, de
reencontros e de celebração da Paz.
Segundo os organizadores, o encontro em
Brasília “contou com 316 participantes,
dentre eles referências nacionais e
internacionais, membros das 15 (quinze)
unidades da UNIPAZ, terapeutas do CIT –
Colégio Internacional de Terapeutas, autoridades, professores, comunidade da ARIE
Granja do Ipê, parceiros e amigos.”

“Durante todo o percurso de suas 150
atividades, foi emergindo um tema entre as
práticas, palestras, oficinas e os simpósios
das manhãs na Tenda do Encontro”. O tema
que transbordou foi escrito coletivamente,
intitulado Água, meu Amor, disponível no site
do Encontro: http://unipaz30anos.org/

Stanley Kripnner, Roberto Crema e
Lydia Rebouças, dentre outros.

Roberto Crema e o sino da Paz

Fonte: Site da UNIPAZ

Fonte: Site da UNIPAZ

Sonia Tommasi e equipe

Fonte: Site da UNIPAZ

___________________
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Em Pirenópolis, na Pousada dos Pireneus
– um local paradisíaco, propício para a
celebração especial de encerramento com a
presença de Roberto Crema, Rex Thomas e
Jean-Yves Leloup, que nos brindaram com
ensinamentos
de
alta
espiritualidade
saturados de amor e de profunda paz, de
acordo com tudo o que a UNIPAZ vem
transmitindo, na teoria e na prática, durante
esses 30 anos de atuação no Brasil e em
outros países.
Coordenado pelo Reitor da UNIPAZ,
Roberto Crema e pela Vice-reitora Lydia
Rebouças, transcorreu num clima de
harmonia, produtividade e leveza.

Fonte: Celeste Carneiro

Inicialmente, o Seminário A Arte de Ser e
de Viver: O Poder de Encontro, com Roberto
Crema e Rex Thomas, criador do movimento
dos Terapeutas Sem Fronteiras, foi
enriquecido pelo som de mantras africanos e
indianos, tocados e cantados por este último,
que trouxe a sabedoria da sua larga
experiência cuidando de seres ao redor do
mundo. Transmitiu muita alegria, paz e
grande amor, ensinando, dentre outras
coisas, que: “A missão de sua vida é o que
você está fazendo agora. Pense nisso.”

Fonte: Celeste Carneiro

Já Roberto Crema, com sua serena
firmeza, consciência de propósito e
responsabilidade, homenageou o “Samurai
da Paz”, Pierre Weil, um dos fundadores da
UNIPAZ, que se encontrava presente,
simbolicamente representado por uma foto
sua sobre a poltrona do meio, sorrindo, a nos
lembrar da impermanência e da vastidão do
caminho a ser trilhado, com firmeza, amor e
comunhão com o Absoluto, rumo ao Ser que
nós somos.
Na sua fala, Roberto Crema frisou:
“Ninguém transforma ninguém e ninguém se
transforma sozinho, ninguém liberta ninguém
e ninguém se liberta sozinho. Nós nos
transformamos e nos libertamos no
Encontro.” Transmitiu os ensinamentos de
sua larga trajetória de jardineiro do Bem,
sintetizados no seu mais recente livro “O
Poder do Encontro”.

Fonte: Celeste Carneiro

Fonte: Celeste Carneiro
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Em seguida, o Seminário O Futuro da
Humanidade: o Desafio da Consciência, com
Jean-Yves Leloup, filósofo, sacerdote e
escritor,
cofundador
da
Universidade
Internacional da Paz, ensinou a integrar os
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diversos olhares sobre a mesma questão: a
Consciência.
Convidou-nos a aderir a “uma prática
regular de meditação três vezes por dia, cada
pessoa segundo o seu ritmo e sua cultura.
Um tempo de silêncio e de repouso, de
retorno à fonte do nosso Sopro, também
matriz silenciosa de nossos pensamentos,
desejo e atos, para que a consciência do
Sopro e sua fonte nos acompanhe no pensar,
falar e agir do cotidiano. A relação consigo
mesmo, com os outros e com o meioambiente pode mudar, uma vida melhor pode
nascer. A paz e a compaixão são nossa
verdadeira natureza, a graça de ser
humano”.

fim de trazerem uma visão mais clara sobre o
momento de transição do planeta e nosso
papel como agentes transformadores e
pacificadores.
Agradeço a disponibilidade e gentileza de
Roberto Crema, Rex Thomas e Jean-Yves
Leloup, assim como à intérprete de JeanYves, Martha Gouveia.
Alguns registros:
Momentos em Brasília

Fonte: Site da UNIPAZ
Roberto Crema e Kaká Werá

Fonte: Celeste Carneiro
Encerramento em Pirenópolis

Fonte: Site da UNIPAZ
Participantes em Brasília

Fonte: Celeste Carneiro

Fonte: Site da UNIPAZ
Rosa Maria P. Kornijezuk, Jean-Yves, Celeste Carneiro
e Cláudia Aragão em Pirenópolis – GO

Fonte: Site da UNIPAZ
*

Sensibilizada por este momento especial
de celebração, convidei os tres palestrantes
para darem uma entrevista para a Revista
Transdisciplinar, abordando a questão da
Consciência em seus diversos aspectos, a
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