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4 2 COMO TUDO COMEC�OUEu heguei �a erteza da possibilidade de termos aesso �a nossaverdadeira natureza e tinha seguramente dados os primeiros passosnessa dire�~ao.2.2 Um enontro maranteDurante os �ultimos meses do retiro tibetano de 3 anos, 3 meses e 3dias, reebi duas omunia�~oes importantes, que n~ao sei omo he-garam �as minhas m~aos. A primeira foi a not��ia da exist^enia, emParis, de uma universidade hol��stia. O nome hol��stio, do grego ho-los, \o Todo", agradou-me demais. Intuitivamente, senti que a palavrahol��stia era um resumo do Dharma na vida moderna. Um oneitoem torno do qual todas as religi~oes e ideologias �los�o�as e espirituaispodiam enontrar um denominador omum, onservando, por�em, asua identidade pr�opria.Como eu tinha hegado �a onlus~ao, l�a pelo �nal do retiro, de queo absoluto e o relativo, o pessoal e o transpessoal, n~ao podiam ser dis-soiados, a solu�~ao dessa �ultima dualidade estava na palavra hol��stia,que para mim signi�ava a integra�~ao das psiologias pessoal e trans-pessoal. Esse �ultimo ramo da psiologia tinha nasido, para mim,do pr�oprio movimento de fragmenta�~ao que est�a atingindo todas asi^enias e disiplinas, mais espeialmente nos Estados Unidos, onde apsiologia transpessoal tinha nasido, em 1969. Esrevi para a funda-dora, Monique Thoenig, uma psi�ologa transpessoal, que pratiamentehavia lan�ado o movimento transpessoal na Fran�a e na Europa, on-vidando os seus expoentes - omo Stan Grof, Fritjof Capra, MarilynFerguson, Stanley Krippner - para realizarem os primeiros semin�ariossobre o assunto na Fran�a.Ela me respondeu que gostaria de me onheer, prinipalmente por-que n~ao tinha mais for�a para levar essa universidade sozinha, emParis, por uma quest~ao de resist^enia f��sia. Aabei marando umenontro om ela em Bordeaux, que �ava a duas horas de trem de

11 Sobre a UNIPAZSobre a UNIPAZ1A Universidade Hol��stia Internaional de Bras��lia - UNIPAZ �e umaorganiza�~ao n~ao-governamental, sem �ns lurativos, delarada �org~aode Utilidade P�ublia Federal, por Dereto do Presidente da Rep�ublia,publiado no Di�ario O�ial de 16 de Abril de 1997, e Dereto do Go-verno do Distrito Federal no 11.203/88. Foi riada para desenvolverprojetos espe���os e interrelaionados �a ultura de paz, alier�ada navis~ao hol��stia e na abordagem transdisiplinar, onforme as diretrizesda Delara�~ao de Veneza2 de 1986, Delara�~ao de Bras��lia de 1987,Carta de Transdisiplinaridade3 de 1994, Carta Magna da Universi-dade Hol��stia Internaional e do programa de edua�~ao \A Arte deViver em Paz"4 de Pierre Weil, Men�~ao Honrosa do pr^emio UNESCOpara a Edua�~ao para a Paz, em 2000 e do qual originou a TeoriaFundamental da UNIPAZ.A UNIPAZ foi riada e instalada em Bras��lia em 1986 e hoje est�amultipliada por unidades instaladas no Brasil em: Salvador (BA);Vit�oria (ES); Belo Horizonte e Uberl^andia (MG); Bel�em (PA); Curi-tiba (PR); Rio de Janeiro (RJ); Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria(RS); Florian�opolis, Chape�o e Crii�uma (SC); Araaju (SE); Reife(PE); Fortaleza (CE); S~ao Paulo e Campinas (SP); Goi^ania (GO); eno exterior em Portugal, na Fran�a, na B�elgia e na Argentina.Em toda unidade da UNIPAZ utiliza-se a pedagogia da ultura depaz desenvolvida por Pierre Weil e sua equipe, om base em dou-mentos da ONU e da UNESCO. O programa tem sido apliado em1Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz apresentaao.html".2Livro: \A Arte de Viver em PAZ", Cap��tulo 5: \Anexos", Item 5.1: \De-lara�~ao de Veneza".3Livro: \A Arte de Viver em PAZ",Cap��tulo 5: \Anexos", Item 5.2: \Cartada Transdisiplinaridade".4Livro: \A Arte de Viver em PAZ".



2 2 COMO TUDO COMEC�OUforma�~oes, em ursos e semin�arios abertos �a partiipa�~ao de todos osinteressados. No Brasil, o programa tem sido levado �as institui�~oesgovernamentais e esolas p�ublias e partiulares de ensino fundamen-tal, m�edio e superior. Pelo menos 20 mil brasileiros foram treinadospara aplia�~ao desse programa em suas omunidades.

2 Como tudo ome�ouComo tudo ome�ou5UNIPAZ, 27 anos, um pouo de hist�oria . . .Por Pierre Weil

Nasi numa fam��lia de tr^es religi~oes em onito entre elas, numaregi~ao fronteiri�a de dois pa��ses, a Fran�a e a Alemanha, periodia-mente em guerra, a Als�aia, mistura de duas ulturas om duas l��nguasusadas nas onversas entre os meus pais.Com 8 anos de idade eu brinava om os meus primos de riar a As-soia�~ao Cat�olia dos Judeus Protestantes a favor do MaometanismoBudista. Era minha maneira engra�ada de reagir �as tens~oes geradaspelos desentendimentos religiosos da minha fam��lia. Eu sonhei om aria�~ao de uma esola om todos os m�etodos de edua�~ao a servi�o dapaz.Cheguei �a onlus~ao de que n~ao foi por aaso que nasi nessa fam��liaontradit�oria e num lugar de lutas de fronteiras e tamb�em ter sido guer-rilheiro da Cruz Vermelha para n~ao matar ningu�em. Eu fui preparadopara ser o que me tornei aos pouos: um eduador.5Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz historia.html".

2.1 Anseio pela paz e pela plena onsi^enia 32.1 Anseio pela paz e pela plena onsi^eniaEstamos no �m de 1980. A rise mundial est�a no seu auge om apermanente amea�a nulear vinda da resente tens~ao entre os doisbloos, o apitalista e o sovi�etio. Muita gente morre ao tentar pularo Muro de Berlim e se refugiar na parte oidental da idade. O meuanseio pela paz mundial est�a no m�aximo. Eu gostaria de fazer algode onreto. Esrevi ao meu primo e amigo, Andr�e Chouraqui, deJerusal�em, que na qualidade de vie-prefeito de Jerusal�em e amigopessoal do rei do Marroos lan�ou as bases dos aordos de paz entreIsrael e o Egito por meio dos aordos de Camp Davis.Atendendo ao meu apelo para empreendermos algo em onjunto, eiso que ele me esreve, om arta datada de 1o� de dezembro de 1980:�E laro para mim que, tal omo vo^e, eu penso em umaposs��vel a�~ao, de envergadura internaional, a �m de tentarreagir ontra as tend^enias suiidas do nosso tempo, masn~ao sei omo nem om quem empreend^e-la para que elatenha, de sa��da, algumas hanes de redibilidade. Talvezos tempos ainda n~ao tenham hegado. Quando hegarem,eles ditar~ao por si mesmos a forma de agir.Andr�e ChouraquiEsse treho de arta deve traduzir o sentimento de impot^enia demuitos l��deres e formadores de opini~ao da �epoa. Sei que traduz o meupr�oprio sentimento. Ent~ao, resolvi dar tempo ao tempo e aguardar ossinais dentro de um ato de on�an�a: abertura para o que der e vier.S�o me restava, por onseguinte, deidir fazer a minha parte poss��vele ao alane das minhas modestas possibilidades, isto �e, uidar dodesvelar da plena onsi^enia e da paz em mim mesmo e nos outros.



8 2 COMO TUDO COMEC�OUsemin�arios da universidade em Paris, foram os l��deres da delara�~aode Veneza da Uneso, na qual nos inspiramos, introduzindo as reo-menda�~oes referentes �a transdisiplinaridade. Tamb�em vieram Andr�eChouraqui, de Jerusal�em; Denise Dejardin e Anne Anelin Shutzen-berger.Come�amos a visitar astelos abandonados ou arrendados para se-min�arios, pensando em instalar �siamente a nossa universidade numlugar adequado, na natureza, perto de Paris ou na Provene. Nemadianta ontar os detalhes. De fato, nada deu erto. Foi ent~ao que osventos mudaram para o Brasil.

2.3 A Universidade Hol��stia de Bras��liaEu sonhei om a ria�~ao de uma esola om todos os m�etodos deedua�~ao a servi�o da paz. Quase sessenta anos depois, quando eu j�atinha abandonado toda veleidade nesse sentido, esse sonho se realizouda maneira mais inesperada.Enquanto havia obst�aulos intranspon��veis para a instala�~ao da uni-versidade na Europa, aonteeram uma s�erie de fatos e eventos queme levaram a me deixar guiar pela orrente mais forte e mais positiva.Devagarzinho, eu aprendi que uma das formas de ler o livro da vida�e ir na dire�~ao onde algo est�a lhe failitando as tarefas e, sobretudo,n~ao insistir nas dire�~oes onde tudo onspira ontra.Aos pouos �ou evidente que a orrente positiva apontava para oBrasil. Vou reonstituir aqui a ess^enia da hist�oria da UniversidadeHol��stia de Bras��lia e da Funda�~ao Cidade da Paz.Um dos eventos prinipais que desenadearam todo o proesso foiquando, na mesma �epoa, reebi dois onvites.Os aonteimentos esseniais se deram em Bras��lia ome�aram em1986.

2.2 Um enontro marante 5Perigueux, onde eu estava.A segunda omunia�~ao que reebi foi de um enontro transpessoalorganizado por Jean Yves Leloup, ujo tema era \Novas mediinas epsiologias transpessoais". O assunto me agradou e Jean Yves Lelouprespondeu muito entusiasmado, pois j�a me onheia de nome pela mi-nha tese de doutorado, \Es�nge" e pelo meu livro \A m��stia do sexo",ambos publiados em Paris. Ele onvidou-me para apresentar um tra-balho sobre o tema. O lugar do ongresso era o Centre Internationalde la Sainte-Baume, dirigido por Jean-Yves Leloup e hoje extinto.Em 9 de julho de 1985, resolvi abrir a B��blia ao aaso para saberse eu tinha mesmo uma miss~ao. Eis a resposta:Passai, passai pelas portas,preparai um aminho para o meu povo,onstru��, onstru�� a estrada, removei as pedras.Isa��as 62.10N~ao seria poss��vel obter uma resposta mais lara! Eu tinha mesmo �eque sair pela porta do retiro e preparar os meus semin�arios, apontandoaminhos, onstruindo estradas e removendo obst�aulos �a desobertada verdadeira natureza do Esp��rito. Pois eu tinha de me preparar paraessa miss~ao e retomar ontato om o mundo exterior, do qual eu �queiortado ompletamente durante os anos no retiro.Fui �a esta�~ao omprar minha passagem de trem para ir a Bordeauxonheer Monique Thoenig. Quando heguei �a esta�~ao, s�o me restoupegar a minha mala, despedir-me da minha amiga e, orrer para pegaro trem j�a em marha para Bordeaux!Ao hegar em Bordeaux, no ais, vi uma mulher bastante elegante,mas vestida om simpliidade, om um len�o azul segurando os abelospara proteg^e-los do vento. Os seus olhos azuis irradiavam aquele brilho



6 2 COMO TUDO COMEC�OUde uma luz que s�o uma espiritualidade profunda d�a �as pessoas. Logoreonhei a Monique.Nossos olhares se ruzaram e estabeleeu-se de imediato uma or-rente de simpatia m�utua e de amizade espont^anea, omo se fosse umreonheimento de almas irm~as. Com a alegria ontagiante desse en-ontro, ela levou-me para a asa dela, que era uma asa de veraneiopara ela, seu marido e seus �lhos, ome�amos a onversar e troarexperi^enias.Em rela�~ao �a universidade hol��stia da qual �e a fundadora, ela memostrou muitos folders que omprovavam uns dez anos de inessantesrealiza�~oes de semin�arios e enontros de v�arias autoridades ligadas auma nova vis~ao n~ao-fragmentada e hol��stia da realidade, que j�a iteianteriormente.Ela me expliou a sua oneitua�~ao dessa universidade omo sendoo que ela hamava um \Espa�o Consi^enia". Devo reonheer quenaquela �epoa eu n~ao entendia omo uma universidade poderia ser umespa�o onsi^enia, apesar dos meus 25 anos de estudos transpessoaise de tr^es anos de retiro om os tibetanos. Hoje entendo melhor o queela queria dizer, depois do desenvolvimento da Internet. Fala-se muitohoje em universidade virtual, que n~ao tem instala�~oes, nem pr�edios,mas onde todo mundo aprende om todo mundo. O seu trabalho eraprimoroso e os folders de uma qualidade e sensibilidade exepionais.Mais tarde, j�a em Paris, Monique me fez visitar o seu ^ampus,situado numa obertura, om 20 metros quadrados e uma vista lindasobre o Sena e a Torre Ei�el. Havia ali um arquivo, um �h�ario, umapequena bibliotea e mais nada. Para os semin�arios, lan�ava m~aos dosin�umeros loais e salas que existem na apital da Fran�a.Era realmente um espa�o de onsi^enia! . . .Monique on�deniou-me, ent~ao, que estava exausta e om pouaenergia para ontinuar. Ela queria simplesmente fehar a universidade.Eu, que tinha em mente uma imagem n��tida do imenso potenial que
2.2 Um enontro marante 7esse organismo representava, n~ao somente para a Fran�a, mas para omundo, e mais partiularmente para o Brasil, respondi om bastanteveem^enia que ahava que ela devia adiar essa sua deis~ao at�e que euenontrasse uma solu�~ao. Eu me sentia heio de energia para trabalharem prol da ontinuidade da obra.Falei, ent~ao, que eu iria onheer o ent~ao padre dominiano, JeanYves Leloup em seu Centre International de la Sainte-Baume.Jean-Yves Leloup fez do Centre International de la Sainte-Baume,um lugar eum^enio. Ali o te�ologo judeu Andr�e Chouraqui traduziu osSalmos para sua nova vers~ao da B��blia. Ali passaram tamb�em mestresde Ioga hindus e budistas tibetanos. Ci^enia, �loso�a, arte e tradi�~oesespirituais se enontravam a �m de prourar o que as unia.Expliquei para Jean-Yves Leloup a situa�~ao de Monique, que eleonheia de nome, e da possibilidade de transferir a universidadehol��stia para la Sainte-Baume. Ele aeitou a minha proposta de umenontro de n�os dois om Monique, em Paris.Algumas semanas depois, est�avamos reunidos no \^ampus" de Mo-nique que desrevi aima. Quando Monique expliou o seu ansa�oe a vontade de fehar a universidade, Jean-Yves onfessou a mesmaoisa; ele tamb�em estava exausto por se dividir onstantemente entrela Sainte-Baume e suas viagens para dar palestras, ent~ao sugeriu aria�~ao da Universidade Hol��stia Internaional no lugar da Universi-dade Hol��stia de Paris.Eu mal sabia que essa Universidade Internaional n~ao �aria naFran�a, mas seria transferida para Bras��lia . . . Ao rever os eventos esua suess~ao, �a para mim evidente que o jogo j�a estava marado, deima . . . Como ostumo dizer, somos teleguiados.Tomamos a deis~ao de realizar um primeiro semin�ario sobre o temada Alian�a, em la Sainte-Baume. A organiza�~ao pr�atia do semin�ariooube �a administra�~ao de la Sainte-Baume. Convidamos Mihel Ran-dom e Basarab Niolesu, que al�em de terem j�a partiipado de outros



12 2 COMO TUDO COMEC�OUalgumas semanas, deidi tamb�em me mudar para l�a e enerrar a fasemineira da minha exist^enia no Brasil. Iniiei a fase brasiliense.2.6 A inaugura�~ao da Universidade Hol��stia In-ternaionalEm 14 de abril de 1988 foi realizada a erim^onia de inaugura�~ao o�ialda Universidade Hol��stia Internaional de Bras��lia. Na presen�a dogovernador Jos�e Apareido e do presidente do Conselho da Uneso, oprofessor Jos�e Israel Vargas, foi desvelada a plaa omemorativa doevento om a ita�~ao do pre^ambulo do ato institutivo da Uneso:\As guerras nasem nas mentes dos homens. Logo �e namente que preisam ser erguidos os baluartes da Paz."Esse lema muito nos inspirou na nossa a�~ao eduativa. A �m desimbolizar o enontro das tradi�~oes espirituais, um dos objetivos dauniversidade, pedimos ao padre salesiano e ao representante do an-dombl�e, Raul de Xang�o, para deserrarem a plaa. Todos �aramemoionados pela beleza e pelo profundo signi�ado desse gesto. Eeu, mais uma vez, lembrei-me da pluralidade religiosa e dos onitosda minha inf^ania.�A noite, realizou-se uma festa memor�avel �a luz de velas, pois o sal~aode baixo s�o tinha uma l^ampada pendurada num �o no meio da sala, oque nos dava um atestado de pobreza absoluta e muito bem justi�ada. . . A independ^enia pol��tia tem o seu pre�o!2.7 A 1a� turma de forma�~ao hol��stia de baseFoi em Belo Horizonte, num urso de forma�~ao em Cosmodrama re-alizado no Sal~ao de Enontro de Noemy Gontijo, que passei ao pla-nejamento da Forma�~ao Hol��stia omo tarefa pr�atia, que onsistia
2.3 A Universidade Hol��stia de Bras��lia 9Eu n~ao onheia o governador de Bras��lia, Jos�e Apareido de Oli-veira, que me reebeu efusivamente e me falou de um projeto de ria�~aoda Cidade da Paz, um lugar onde as orrentes �los�o�o-espirituais deBras��lia pudessem se enontrar. Jos�e Apareido de Oliveira me on-vidou para integrar uma omiss~ao do Governo do Distrito Federal e,posteriormente, para assumir a responsabilidade de presidir e estrutu-rar a Cidade da Paz, t��tulo dado a Bras��lia pelo Conselho Mundial daPaz de Helsinque.Apresentei o projeto da Universidade Hol��stia Internaional e queuma das fontes de inspira�~ao era a Delara�~ao de Veneza da Uneso,que aabava de ser divulgada em Paris.Expliquei que esse doumento prolamava que a i^enia n~ao po-dia mais assistir impassivelmente �as aplia�~oes irrespons�aveis das suasdesobertas, e que havia hegado o momento de estabeleer um en-ontro omplementar, e n~ao oposto, entre i^enia, arte, �loso�a e asgrandes tradi�~oes ulturais da humanidade.Nessas minhas idas a Bras��lia, onhei de perto o meu amigo Ro-berto Crema. Eu o havia enontrado pela primeira vez num ongressode an�alise transaional, em Belo Horizonte, em que eu havia submetidoa ele algumas ideias a respeito das rela�~oes da An�alise Transaional eda Psiologia Transpessoal.Algum tempo antes do onvite de Jos�e Apareido, Roberto Cremaonvidou-me para presidir e organizar junto om ele o Primeiro Con-gresso Humanista e Transpessoal do Brasil. Pensei muito antes deresponder, e me lembrei que o movimento transpessoal tinha suplan-tado o movimento human��stio a partir de 1969. Pensei tamb�em naexperi^enia do meu retiro em que n~ao se podia dissoiar o pessoaldo transpessoal, o que ali�as, era tamb�em a postura de Monique, paraquem hol��stio signi�ava \o enontro do pessoal e do transpessoal".Roberto Crema, por ser bastante aberto, embora tivesse aalentadoessa ideia desde os tempos do meu retiro, se rendeu aos meus argu-



10 2 COMO TUDO COMEC�OUmentos e aeitou a ideia de um ongresso hol��stio.Eu n~ao me dava onta, nessa �epoa, que om essa deis~ao a gente es-tava riando a Quinta Revolu�~ao na Psiologia. Na Realidade est�ava-mos lan�ando as sementes para apoiar o movimento transdisiplinarde Basarab Niolesu e da Uneso.No dia 26 de Mar�o de 1987 realizamos o primeiroCongresso Hol��sti-o Internaional om mais 1000 insritos. O tema foi entrado nasorigens da destrui�~ao da vida no Planeta, a fragmenta�~ao do onhei-mento, a Delara�~ao de Veneza da Uneso e a neessidade urgente daimplanta�~ao da Transdisiplinaridade nas Universidades do Mundo.2.4 A onretiza�~ao do sonhoPois at�e hoje a nossa universidade �e um anteiro de obras. A obraome�ou pelo lan�amento da \Funda�~ao Cidade da Paz", ujo objetivoseria o de riar, manter e administrar a futura \Universidade Hol��stiaInternaional de Bras��lia".A \Funda�~ao Cidade da Paz" foi lan�ada em 12/09/1987. Umaelebra�~ao inesque��vel, em que estiveram presentes o ministro Jos�eIsrael Vargas, presidente do Conselho da Uneso, todos os ministrosdo Supremo Tribunal, M�aria Kubitshek, Osar Niemeyer, al�em dogovernador Jos�e Apareido de Oliveira, que leu a seguinte mensagemmandada por L�uio Costa para o evento:O pretendido (a Funda�~ao Cidade da Paz),�e omo o naser do sol.Independe da nossa permiss~ao.�E a lei natural das resultantes onvergentes . . .E ser�a �util no sentido de propiiar essas onverg^enias.L�uio Costa, 12-9-1987

2.5 A instala�~ao da Universidade Hol��stia Internaional de Bras��lia11Estavam assim lan�ada a funda�~ao independente de ideologias pol��-tias ou religiosas e tendo omo prin��pios de base os da Delara�~aode Veneza da Uneso. Para sua instala�~ao, foi onedido, em ontratode uso do solo, a Granja do Ip^e, s��tio de grande beleza inserido noerrado, om ahoeira, ora e fauna nativas. Um lugar hist�orio deBras��lia, ex-asa ivil da Presid^enia da Rep�ublia.Assinados os doumentos, ome�ou a grande aventura de montaruma nova universidade para o tereiro mil^enio.

2.5 A instala�~ao da Universidade Hol��stia Inter-naional de Bras��liaMonique Thoenig, om a sua vis~ao prof�etia, ao saber no Congresso deBras��lia da ria�~ao da universidade, delarou que nossas atividades de-viam ome�ar e dar prioridade �as rian�as e aos pobres. �E exatamentea orienta�~ao que dei para o in��io das nossas atividades. Aonselhadopelo pr�oprio governador, fui prourar a professora L��dia Rebou�as,que tinha montado duas institui�~oes no por~ao do Teatro Muniipal,num lugar meio sinistro, sem ar nem sol, embora pintado de branoe bem-uidado. Um dos organismos era o Projeto UniverCidade, quej�a estava realizando semin�arios e enontros. O outro era a Casa doSol, uma ria�~ao pessoal de L��dia, visando a uma nova edua�~ao ombastante amor.Era mais que evidente para o governador que o destino do projetoUniverCidade era o de se integrar �a Universidade Hol��stia, bem omo�a Casa do Sol. L��dia Rebou�as mostrou-se muito entusiasmada pelaproposta. Para rian�as, o lugar era ideal.Na semana seguinte, a Casa do Sol mudou-se para a Granja do Ip^e.L��dia passou a morar num dos alojamentos da resid^enia. Era umgesto de oragem, pois, �a noite, a granja �ava muito isolada. MasL��dia tinha a mesma f�e e paix~ao que eu pela proposta. Depois de



16 6 SINO DA PAZ: HIST �ORIAum ideal de sabedoria indissoiado da dimens~ao do amor e do servi�o.

5 A Vis~ao Transdisiplinar Hol��stiaA Vis~ao Transdisiplinar Hol��stia10O termo hol��stia vem do grego holos, que signi�a Todo, Inteiro.Com base nessa estrutura sem^antia, a hol��stia pode ser de�nidaomo um novo paradigma que leva em onsidera�~ao o todo, inlusiveaqueles oriundos de outros paradigmas mais ortodoxos. Conforme de-�ni�~oes aprovadas em enontros internaionais, inlusive da UNESCO,a vis~ao hol��stia �e um novo oneito que evita a fragmenta�~ao do serhumano e de suas a�~oes, o reduionismo e o totalitarismo. Isso impliaem inter e transdisiplinaridade e no reenontro dial�ogio de Ci^enias,Artes, Filoso�a e Tradi�~oes Espirituais.

6 Sino da Paz: Hist�oriaSino da Paz: Hist�oria11O Sino da Paz �e um dos s��mbolo da paz das Na�~oes Unidas.O Sino da Paz foi entregue �as Na�~oes Unidas em 08 de junho de1954, pela Organiza�~ao das Na�~oes Unidas Assoia�~ao do Jap~ao, emnome do povo japon^es, quando o Jap~ao ainda n~ao tinha sido o�ial-mente admitido nas Na�~oes Unidas.O sino foi brevemente para Osaka, no Jap~ao, e mais tarde foi de-volvido ao seu loal permanente, em Nova York na 42nd Street e 1a�10Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz transd holistia.html".11Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz sinodapaz.html".

13em adaptar o referido planejamento �a realidade brasileira e �a estru-tura do Cosmodrama. Deste urso faziam parte, entre outros, RobertoCrema, Lydia Rebou�as, Luiz Montezuma, Fl�avio e Sandra Rodriguesda Silva, Orestes Diniz Neto e Betty Clark.Na Granja do Ip^e em 14 de abril de 1989, sob o impulso de RobertoCrema, estruturou-se, a Forma�~ao Hol��stia de Base e iniiou-se aprimeira turma om mais de ento e inquenta andidatos.A Forma�~ao Hol��stia de Base na Abordagem Transdisiplinar est�ase mostrando, atrav�es destes anos de feunda atua�~ao, um poderosom�etodo de transforma�~ao no sentido de despertar uma nova onsi^enia.Para ada um dos Aprendizes h�a a pessoa antes e depois da Forma�~ao:maior ompreens~ao de si mesmo, dos outros e sobretudo do signi�-ado desta nossa exist^enia; maior toler^ania, pai^enia e amor; taiss~ao, sem d�uvida, os frutos olhidos por muitos partiipantes. Esta-mos possibilitando o surgimento de \Mutantes", os atalisadores daevolu�~ao. Algu�em que, atrav�es de sua mudan�a, provoa mudan�asexternas.Pierre Weil, Fundador da UNIPAZ

3 Miss~ao e vis~aoMiss~ao e vis~ao6UNIPAZ �e movimento de edua�~ao, uidado e pr�atias integrativaspara o despertar de uma onsi^enia de inteireza, de onde emana a paznas eologias individual, soial e ambiental, rumo �a sustentabilidadeom �etia e respeito �a vida.A Vis~ao da UNIPAZ �e garantir e assegurar que at�e o ano 2.030, os�eulo XXI ser�a transdisiplinar hol��stio.6Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz missao.html".



14 4 PRINC�IPIOS DA UNIPAZ4 Prin��pios da UNIPAZPrin��pios da UNIPAZ7A UNIPAZ atua em ader^enia aos seguintes prin��pios:4.1 Paradigma Transdisiplinar Hol��stioDespertar uma nova onsi^enia que integre o reonheimento dos di-versos n��veis de realidade, a omplexidade e a l�ogia do Tereiro In-lu��do;4.2 Cultura de PazAlan�ar uma ultura de paz no planeta em favor da plena express~aoda vida e4.3 Sa�ude e PlenitudeConquistar sa�ude e plenitude por meio do despertar da plena aten�~ao,integrando ao proesso o amor, a �etia do uidado, a aeita�~ao, avoa�~ao e o servi�o.E aolhe os prin��pios dispostos nos seguintes doumentos:1. Delara�~ao de Veneza8, 1986;2. Delara�~ao de Bras��lia, 1987;7Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz prinipios.html".8Livro: \A Arte de Viver em PAZ", Cap��tulo 5: \Anexos", Item 5.1: \De-lara�~ao de Veneza".

4.4 Prin��pios �Etios da UNIPAZ 153. Carta de Transdisiplinaridade9 , 1994;4. Carta Magna da Universidade Hol��stia Internaional de Bras��lia,1986;5. Prin��pios �Etios da UNIPAZ;6. Teoria Fundamental da UNIPAZ e7. Carta da Internaional de Consi^enias, 2000.4.4 Prin��pios �Etios da UNIPAZ4.4.1 InteirezaConsiderar o paradigma do hol��stio; ultivar a abordagem transdisi-plinar entre representantes das Ci^enias, Filoso�as, Artes e Tradi�~oesEspirituais; e foalizar om abertura e exame r��tio a omplementa-ridade e a ontradi�~ao a servi�o da vida, do homem e da evolu�~ao.4.4.2 InlusividadeRespeitar a fonte das Ci^enias, Filoso�as, Artes e Tradi�~oes Espiritu-ais; reonheer ada ultura omo manifesta�~oes da realidade plena; eonsiderar que o produto de toda riatividade n~ao tem nenhum pro-priet�ario, respeitando, ontudo, os autores individuais e oletivos.4.4.3 PlenitudeSer solid�ario om o outro; olaborar om o outro na preserva�~ao dobem omum e na onviv^enia harmoniosa om a natureza; e busar9Livro: \A Arte de Viver em PAZ",Cap��tulo 5: \Anexos", Item 5.2: \Cartada Transdisiplinaridade".
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Trazido pelo representante do Embaixador do Brasil em T�oquio, oSino da Paz foi inaugurado na UNIPAZ em Bras��lia em 27 de Abrilde 1997, na presen�a de autoridades japonesas e brasileiras.

7 Forma�~ao Hol��stia de BaseForma�~ao Hol��stia de Base13
Forma�~aoVisa habilitar os aprendizes a um novo jeito de SER e estar nomundo, partindo da proposta te�orio-vivenial de uma Eologia Pes-13Internet: \http://unipazdf.org.br/formaaoholistia/".

17Avenue, dentro da sede da ONU. Renzo Sawada, da United NationsJapanese entregou o sino para a Organiza�~ao das Na�~oes Unidas, nomomento da entrega, omentou Sawada que, o sino enarnam a as-pira�~ao �a paz n~ao s�o dos japoneses, mas dos povos de todo o mundo.Assim, ele simbolizava a universalidade das Na�~oes Unidas.Pesando 116 kg, om uma altura de 1 metro e 0,6 metro de di^ametrona base, o metal do sino foi obtido a partir de moedas e ontribui�~oesindividuais doadas por delegados de 60 na�~oes e oletadas por rian�as,que estavam assistindo ao 13a� Confer^enia Geral das Assoia�~oes dasNa�~oes Unidas realizada em Paris, Fran�a, em 1951. Insrito em umlado do sino s~ao os arateres japoneses que dizem: Viva absoluta pazmundial!!!!.O sino est�a instalado em um santu�ario Shinto-like feita de madeirade ipreste e est�a loalizado em uma �area de jardim ao norte-oeste dasede do seretariado na sede da ONU em Nova York na 42nd Street eAvenue First. A base de pedra para a estrutura do Sino da Paz foidoado por Israel.Um martelo de madeira foi entregue �as Na�~oes Unidas em 1977.Uma orda de sino aben�oado por saerdotes xinto��stas tamb�em foientregue �a Organiza�~ao das Na�~oes Unidas no dia que marou o Diada Terra, 20 de mar�o de 1990.Tradiionalmente, o sino �e toado na ONU, no dia 21 de Setembro(Dia Internaional da Paz Mundial), no dia 20 de Mar�o (Dia da Terra)e em ada dia de abertura da Assembl�eia Geral da ONU.H�a mais de vinte �opias do Sino da Paz doados pelos japoneses emtodo o mundo atrav�es da Internaional Peae Bell Assoiation:� Hokkaido, Japan, 1988� Ishigaki Island, Okinawa, Japan, 1988� Ankara, Turkey, 1989
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� Berlin, Germany, 1989� Warsaw, Poland, 1989� Osaka, Japan, 1990� Mexio City, Mexio, 1990� Cowra, New South Wales, Australia, 1992� Ulan Bator, Mongolia, 1993� Quezon City, Philippines, 1994� Vienna International Centre, Austria, 1995� Ottawa, Canada, 1996� Bras��lia, Brasil, 1997� Buenos Aires, Argentina, 1998� Quito, Euador, 1999

6.1 Sino da Paz em Bras��lia do Brasil 19� Los Angeles, California, USA, 2001� Madrid, Spain, 2003� Tashkent, Uzbekistan, 2003� Amagasaki, Japan, 2005� Christhurh, New Zealand, 2006� Otsu, Japan, 2007� Montreal, Quebe, Canada6.1 Sino da Paz em Bras��lia do BrasilSino da Paz em Bras��lia do Brasil12\A ideia do Sino da Paz, naseu no Jap~ao, terra de Hi-roshima e Nagasaki, para lembrar ao mundo que: `bombaat^omia, nuna mais!' Quero aqui agradeer o senhor To-mijiro Yoshida, Presidente da Internaional Peae Bell As-soiation, por te on�ado a administra�~ao do Sino do Bra-sil, �a UNIPAZ, tereira Universidade da Paz do mundo,depois de T�oquio e Costa Ria".Pierre Weil em 27 de Abril de 1997.O Sino da Paz do Brasil est�a instalado na UNIPAZ em Bras��lia e �euma r�eplia do Sino da Paz situado nos jardins das Na�~oes Unidas, emNova York. O sino tem quase 1 tonelada e �e feito de bronze, fundidojuntamente om moedas de todos os pa��ses do Mundo.12Internet: \http://www.unipazdf.org.br/unipaz sinodapaz brasil.html".
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soal, Soial e Ambiental, sustentada no paradigma hol��stio, por meiode um modelo de edua�~ao para a inteireza e ultura de paz.Hol��stiaDo grego holos, que signi�a todo, inteiro. �E um modelo que levaem onta a din^amia do todo-e-as-partes, reonstituindo o fundamen-tal di�alogo da i^enia om a �loso�a, om a arte e om as tradi�~oes desabedoria. de BaseVisa propiiar um fundamento v�alido para o p�ublio em geral, inde-pendente das �areas de espeializa�~oes e do n��vel de onheimento pes-soal. �E uma base a partir da qual ada Aprendiz poder�a direionar-senas diversas �areas do saber-e-fazer humano.7.1 Apresenta�~aoA Forma�~ao Hol��stia de Base se prop~oe a ultivar um terreno f�ertil,no qual o Aprendiz possa assimilar os onheimentos integradamentee inorporar a nova onsi^enia hol��stia. Contribui para a prepara�~aode emergentes l��deres holoentrados, apaitados para o enfrentamentodos novos e tremendos desa�os neste surpreendente tereiro mil^enio.



22 7 FORMAC� ~AO HOL�ISTICA DE BASEA Forma�~ao Hol��stia de Base vem se mostrando, ao longo de 30anos, omo um poderoso m�etodo de transforma�~ao, no sentido de des-pertar uma nova onsi^enia para o tereiro mil^enio e mais al�em. Paraada um das entenas de Aprendizes que por ela j�a passaram, h�a oser humano antes e depois da Forma�~ao, que atingiu maior ompre-ens~ao de si mesmo, dos outros e, sobretudo do signi�ado desta nossaexist^enia.O Aprendiz emerge om maior toler^ania, pai^enia e amor e, nodizer de nosso reitor Roberto Crema, �e removido dos \trilhos" paraenontrar suas pr�oprias \trilhas", que o levar~ao a tornar-se quem re-almente �e.\A Forma�~ao Hol��stia de Base �e um espa�o feundopara o despertar de uma onsi^enia plena e de uma in-telig^enia integral, virtudes fundamentais para o enfren-tamento dos imensos desa�os globais do nosso momentohist�orio, que nos onvoa ao exer��io de uma vis~ao inte-gral para uma a�~ao loal e de uma alian�a entre o onhe-imento e o amor, entre o Saber e o Ser. Uma esola delideran�a para o S�eulo XXI."Roberto CremaReitor da Universidade Internaional da Paz eFailitador da Forma�~ao Hol��stia de Base

Viv^enias e reex~oes sobre a neessidade de ompreens~ao sobre oparadigma emergente, rompendo om a exlusidade do olhar baseadono paradigma artesiano. Objetiva sensibilizar aqueles que desejamenontrar, de modo vivenial, a paz onsigo mesmo (na dimens~ao doorpo, das emo�~oes e da mente); a paz om os outros (na eonomia,na soiedade e na ultura) e a paz om a natureza (nos planos damat�eria, da vida e da informa�~ao). Constitui ainda uma introdu�~ao
7.1 Apresenta�~ao 23vivenial geral e uma aplia�~ao da Teoria Fundamental da UNIPAZ.Esse semin�ario foi objeto de um livro publiado pela UNESCO em1990, traduzido para seis l��nguas.


