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Brazil

Brazil is the largest country in Latin America. It is the world’s fifth largest country, both by 
geographical area and by population, with over 193 million people living there. It is the 
largest Portuguese speaking country in the world, and the only one in the Americas.

O Brasil é o maior país da América Latina. É o quinto maior país do mundo, tanto pela 
área quanto pela população, com mais de 193 milhões de habitantes. É o maior país 
lusófono do mundo, e o único das Américas.



 An   ocean   of   Peace

In May 2012, Peace Revolution’s 2012 Campaign: “Change the world – In the beginning” , turned its attention to South America.  
After having already passed through Bolivia, Colombia and Peru in May 2012, Peace Revolution arrived in Brazil to conclude the 
South American Tour.  The tour in the cities of Belo Horizonte, Sao Paulo and Rio de Janeiro was organized by four Brazilian peace 
agents: Raphaela Simões Pedroso, Alessandra Monteiro De Oliveira Santos, Sandra Auharek and Mariana Mattos De Araujo.

Em maio de 2012, a Campanha PeaceRevolution 2012: “Mude o mundo – No começo”, voltou sua atenção para a América do Sul. 
Após ter passado pela Bolívia, Colômbia e Perú em maio de 2012, a equipe do Peace Revolution chegou ao Brasil para concluir a 
Turnê Sul-Americana. A turnê pelas cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro foi organizada por quatro Peace Agents 
(agentes da paz) brasileiras: Raphaela Simões Pedroso, Alessandra Monteiro De Oliveira Santos, Sandra Auharek e Mariana Mattos 
De Araujo.



PEACE   AGENTS

The number four has the signifi-
cance of stability and wholesome-
ness.  Consider the four seasons, 
four directions, four elements. The 
number four represents solidity, 
calmness, and home. The power of 
Four is manifested when four minds 
work together to cr The number four 
has the significance of stability and 
wholesomeness.  Consider the four 
seasons, four directions, four ele-
ments. The number four represents 
solidity, calmness, and home. The 
power of Four is manifested when 
four minds work together to create 
something beautiful and good.

O número quatro tem o significado 
de estabilidade e saúde. Consid-
ere as quatro estações, as quatro 
direções, os quatro elementos. O 
número Quatro representa soli-
dez, calma e lar. O poder do Qua-
tro é manifestado quando quatro 
mentes trabalham juntar para criar 
algo belo e bom.



Belo   Horizonte
the   capital   of   minas   Gerais 

Belo Horizonte is the capital and largest city in the state of Minas Gerais, located in the southeastern region of Brazil. It is the 
third largest metropolitan area in the country: Belo Horizonte has a population of 2,475,440 inhabitants (2010) in the city and 
a total of 5,497,922 inhabitants in the official Metropolitan Area (2010). Minas Gerais has beautiful mountains and waterfalls. 

There still are a lot of precious and semi-precious stones and other important minerals, as pure water, in Minas Gerais’s land. The 
name of the state is due to the mine extraction activity, which still has a great effect in the region. People from Minas Gerais, 
which ancestors came from native cultures who were there since long time ago, from African people who were brought there 
as slaves and from Europeans who went there searching for gold and diamonds, are famous for the tranquility. The Peace 
Revolution staff was very welcome by the “mineiros”.  



Belo Horizonte é a capital e a maior cidade do estado de Minas Gerais, localizado na região Sudeste do Brasil. É a terceira maior área 
metropolitana do país. Belo Horizonte tem a população de 2.475.440 habitantes (2010) na cidade e um total de 5.497.922 habitantes 
na Área Metropolitana oficial. Minas Gerais tem lindas montanhas e cachoeiras.

Ainda há muitas pedras preciosas e semi-preciosas nas terras de Minas Gerais, assim como outros minerais importantes, como nascentes 
água pura. O nome do estado se deve a atividade mineratória, que ainda acontece na região. Os mineiros, cuja ancestralidade se 
remete aos nativos americanos, a africanos que foram levados para a região como escravos e a europeus que chegaram em busca 
de ouro e diamantes, são famosos pela tranquilidade. A equipe do Peace Revolution foi muito bem recebida pelos mineiros.



moeda  
(retreat  in  minas  gerais)  
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Acredito que a meditação traz paz e serenidade 
para a mente. É algo que pode mudar os nossos 
hábitos. É algo de que eu preciso, porque faz difer-
ença no meu dia a dia.

Serenity of the Mind
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believe that meditation brings serenity and peace to the mind. It can change 
our habits. This is something that I need, because it makes a difference in my 
daily life.” Thata DolabellaI



Peace Revolution ofereceu aos brasileiros a chance de interagir pessoalmente com os monges, fazendo-lhes perguntas para que 
respondessem na mesma hora. Os monjes possuem uma sabedoria que é importante compartilhar com pessoas do mundo todo. 
Os monges discutiram e revelaram a “verdadeira mudança” do novo mundo em desenvolvimento. A “Verdadeira Mudança” deve 
começar por dentro. Apenas quando mudamos a nós mesmo podemos mudar as pessoas a nossa volta. Então a mudança se es-
palha como as ondas nas águas de um lago quando lançamos uma pequena pedra. Uma postura crítica e inerte não pode nos 
conduzir a uma mudança real. Na verdade, dessa forma permanecemos no mesmo lugar. Precisamos trazer e viver de acordo com 
uma nova forma de pensar, sentir e estar no mundo.



Peace Revolution offered to the Brazilians who 
joined some activities, the chance to interact 
personally with the teaching monks and to 
ask questions for them to answer. They have 
a wealth of inner knowledge and wisdom im-
portant for being shared with people from all 
over the world.  The monks discussed and re-
vealed the “true change” of the new emerg-
ing world.  “True Change” should start within. 
Only by changing ourselves we change oth-
ers around us. It spreads like a wave, like the 
ripples in a lake when you drop a little stone 
into it. A critical and inert posture can’t lead 
us to a real change. In fact, this way we just 
stay in the same place. We need to bring and 
live a new way of thinking, feeling and being 
in the world.

google WITH MoNKS



Paulo Baeta é uma espaço onde se pode aprender e praticar 
yoga, dança e fisioterapia. Um lugar onde as pessoas podem se 
divertir, aprender sobre consciência e linguagem corporal, um lu-
gar para “se conhecer”. Peace Revolution ensinou aos visitantes 
do Paulo Baeta como se voltar para dentro, a ‘tocar o centro’ e 
acessar o ‘conhecimento interior’.



Paulo Baeta is a studio where locals can go to learn and practice yoga, dance and psychotherapy.  A place where peo-
ple can go to be joyful, learn about consciousness and body knowledge. A place to “know themselves”.  Peace Revolution 
taught the visitors at Paulo Baeta how to turn inwards, to ‘touch’ the center, and access the ‘inner knowledge’.  

Bus expla

Paulo Baeta is a studio where locals can go to learn and practice yoga, dance and psychotherapy.  A place where people 
can go to be joyful, learn about consciousness and body knowledge. A place to “know themselves”.  Peace Revolution 
taught the visitors at Paulo Baeta how to turn inwards, to ‘touch’ the center, and access the ‘inner knowledge’.  



UFMG



UFMG

PEACE   EDUCATION   SESSION
sessão de educação pela paz



flowing  from  the Center  of  the  Body



Fluindo  do  Centro  do  Corpo



São Paulo

São Paulo é a maior cidade do Brasil, a maior cidade no hemisfério Sul e das Américas, e a sétima maior cidade do mundo em 
população. A cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, e exerce por todo 
o país uma forte influência no comércio e na economia, assim como nas artes e no entretenimento. Mantém uma forte influência 
internacional e é considerada uma Cidade Alfa Mundial. Seu nome homenageia São Paulo.



São Paulo is the largest city in Brazil, the largest city in the southern hemisphere and Americas, and 
the world’s seventh largest city by population. The city of São Paulo is the capital of the state of São 
Paulo, which is the most populous Brazilian state, and exerts strong regional influence in commerce 
and finance as well as arts and entertainment. São Paulo maintains strong international influence 
and is considered an Alpha World City. The name of the city honors Saint Paul.

São Paulo





Meditação é um alinhamento do nosso 
ser, físico, emocional e mental. Quando 
estamos alinhados e equilibrados, agi-
mos no mundo de maneira mais coer-
ente com nosso verdadeiro ser.

Alinhamento



Alignment
Meditation is an alignment of our being: 
body, emotions and mind.  When we are 
align and balanced, we act in the world in a 
more coherent way with our true being.









Engolir o Sol
Na Universidade do Comércio (FGV), aproximadamente 70 pessoas empreenderam a jornada ao interior do ser e seguiram a 
técnica especial que o monge ensinou. “Há dois monges aqui que fizeram 70 pessoas engolirem o sol.”, disse Fernando Allen 
Pedra. Engolir o sol é uma técnica de visualização que auxilia a mente a permanecer quieta por longos períodos de tempo no 
centro do corpo, na área do estômago. Imaginar que se está engolindo um objeto brilhante, como o sol, leva à real sensação 
de que ele está no estômago, ou centro do corpo.



Swallow the Sun

At the Commerce University (FGV) about 70 people undertook the journey within and followed the special technique the monk taught. 
“There are two monks here and they got 70 people to swallow the sun.” Fernando Allen Pedra.  Swallowing the sun is a visualization 
technique that helps the mind to stay still for longer periods of time in the center of the body, the stomach area.  Imagining that one 
is swallowing a bright object, like the sun, will create a real feeling of it existing in the stomach, or body’s center.  



Marco da Paz means ‘mark of peace’. It is a place in the center of São Paulo which symbolizes the ideal of all people in the 
search of peace, fraternity, and solidarity.  The “peace landmark” was conceptualized by Gaetano Brancati Luigi in 2000 . “It 
was an honor for us from the Commercial Association in Sao Paulo to have the monks here.  This movement is a dream come 
true, which is the march for peace in the world. So, it is an honor to have the Thai monks here.” Gaetano Brancate Luigi



Marco de Paz
Marco da Paz é um lugar no centro de São Paulo simboliza o ideal de todas as pessoas em busca de paz, fraternidade e solidariedade. 
O “ponto de referência da paz” foi conceitualizado por Gaetano Brancati Luigi em 2000. “Foi uma honra para nós da Associação 
Comercial de São Paulo. Esse movimento é um sonho que se torna realidade, que é a marcha para a paz no mundo. Por isso, é uma 
honra ter os monges tailandeses aqui.” Gaetano Brancati Luigi



Stop - Motion



Parar o Movimento
Talking about stillness in a city like Sao Paolo sounds like an oxymoron. But this can be one more reason for seeking for stillness.  Stop-
ping the motion of the body, and stopping the motion of the mind is true stillness.  “This place is an oasis in the middle of a turbulent 
city.  Sometimes we make jokes that we would like to make a hole in the floor and go to the other side of the world.  This place is 
something like that, where you can kind of do it.  It is a moment when everyone reaches complete silence, even when there is noise 
outside.” Mauricio Moreira

Falar em imobilidade em uma cidade como São Paulo é um paradoxo. Mas isso pode ser mais uma razão para se buscar a qui-
etude. Parar o movimento do corpo e parar o movimento da mente é a verdadeira quietude. “Este local é um oásis no meio de uma 
cidade turbulenta. Às vezes brincamos que queremos fazer um buraco no chão e ir para o outro lado do mundo. Este local é algo 
assim, onde se pode fazer algo parecido. É um momento quando todos alcançam o completo silêncio, mesmo quando há barulho 
lá fora.” Maurício Moreira





Rio de Janeiro, comumente chamada simplesmente de Rio, é a capital do Estado do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Bra-
sil, e a terceira maior área metropolitana e aglomeração na América Latina, chegando a aproximadamente 6.3 milhões de pessoas 
na cidade. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, foi nomeado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 2012 na categoria Paisagem 
Cultural. Os cariocas tem um temperamento alegre e, apesar de todas as injustiças sociais e da violência, a cidade é cheia de ritmo 
e beleza. 

Rio de Janeiro, commonly referred to simply as Rio, is the capital city of the State of Rio de Janeiro, the second largest city of Brazil, 
and the third largest metropolitan area and agglomeration in South America, boasting approximately 6.3 million people within the city 
proper. Rio de Janeiro, the wonderful city, was named by UNESCO a World Heritage Site in 2012. People from Rio have joyful temper 
and, despite all the social injustices and violences, the city is full of rhythm and beauty.  

Rio de Janeiro





Retreat
Rio de Joneiro

To change the world, you need to change yourself first. To 
change yourself, you have to know yourself. To know your-
self, you have to Know your Center.

Para mudar o mundo, você tem que mudar você mesmo 
primeiro.  Para se mudar a si mesmo, você tem que se 
conhecer. Para se conhecer, você tem que Conhecer seu 
Centro.



A jornada espiritual é como explorar uma cav-
erna interior. Dentro da nossa caverna, nós pas-
samos por várias camadas do nosso eu, até 
encontrar nosso “Verdadeiro Eu” (ou Dham-
makaya) e unificarmo-nos com ele. A jornada 
ao nosso interior, através do centro do centro, 
precisamente equilibrado, purificador, é con-
hecida como “o caminho do meio”.



True Self

The spiritual journey is like exploring a deep inner 
cave.  Inside our cave, we come across deeper lay-
ers of our “self”, until meeting and unifying with our 
“True Self”, or Dhammakaya.  Travelling the journey 
inwards, through the center of the center, precisely 
balanced, purifying, is known commonly as “the 
middle way”.

O Verdadeiro EU



WORLD YOUTH CONGRESS

300 Youth from over 100 countries attended the 6th World Youth Congress, and Peace Revolution conducted 
practical workshops.  The workshops consisted of a guided meditation and a discussion about the relation 
between meditation, human development and sustainable development. “The WYC aims to bring people 
from all over the world to interact and become more tolerant of one another by learning about other cultures, 
ways of thinking, other ways of doing things.”  Sonia Preisser.
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300 jovens de mais de 100 países compareceram 
ao 6º Congresso Mundial da Juventude, e Peace 
Revolution conduziu workshops práticos. Os work-
shops consistiam em uma meditação guiada e 
uma discussão sobre a relação entre meditação, 
desenvolvimento humano e desenvolvimento sus-
tentável.
“O CMJ tem por objetivo reunir pessoas de todo o 
mundo para interagir e se tornarem mais tolerantes 
ao aprender sobre outras culturas, maneiras difer-
entes de pensar e outras formas de fazer as coisas.” 
Sonia Preisser.

C o n g r e s s o  M u n d i a l  d a  J u v e n t u d e



B E N I G  P R E S E N T





www.peacerevolution.net

watch “Peace and the Cities” on Youtube

PEACE IN PEACE OUT


