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Em Copacabana,
I os quatro americanos da ONU que nadam
para promover a paz international chamaram a atengdo

ONUpromove nata^dopela paz
Promover a paz. Este e o objetivo
obietivn de
ri*
quatro americanos, pertencentes as nacoes unidas, que desde 1973 viajam pelo
mundo e que encontraram uma forma

bem diferente.de chamar a atencao de
todcs os povos para urn problems dificiJ
de ser solucionado: nadar nos lugares
mais diferentes e distantes, como nas
aguas geladas perto de Hiroxima no
Japao, em contraste com as temperadas
da praia de Copacabana.
Eles nadaram durante 20 minutos e
despertaram a atengao dos frequentadores habituais do Posto 3, em frame a Rua
Siqueira Campos, em Copacabana Antes de entrar na agua, que estava calma e
com boa temperature, fizeram uma ora?ao de acordo com o mestre esperitual
Sn Chinmoy, que desde 1970 dirige as
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Com nomes exoticos — Adhiratha
Keefe, que significa carruagem divjna,
39; Davidson Sunil, ceu azui infinito, 39;

Howard Shraddha, fc, 34; e Hein Dhruva, estreia polar, 38 — eies fazem questao
de explicar que nao recebem nenhura
tipo de ajuda financeira das Nagoes Unidas. "Todo dinheiro empregado nessa

raissao e tirado de ncssos proprios ordenados, e as ferias, como as de agora,- sao
gastas viajando pelo mundo e lentando
levar a paz para os povos", disse Keefe.
Amanha, os quatro seguirao para o
Uruguai, indo depois a Bolivia e ao Peru
Antes estiveram na Argentina e no Chile
Assim eles completarao a ultima sene de
urn total de 50 visitas apra atrair a aten?ao sobre os ideais do Ano Internacional
da Paz. Olie a ONTJ nrnmnw,, f f m IClSf,

atravessar os 38 quilometros do Canal da
Mancha, em setembro, e composto por
verdadeiros maratonistas da natagao. No
ano passado, eles nadaram em Janeiro no
Japao — em Hiroxima e Nagasaki, as

duas cidades atingidas pe'a bombs, atdmica na T Cuerra MundiaJ —, em fcvereiro
na Geogia, Florida, Louisiana, Mississi-

pi, Alabama e Texas, nos EUA, e Bermudas. Em mare.0, eles for;im a cinco
estados americanos, alera de Porto Rico,
Republica Dominicana, Hhas Virgens'
Mexico, Costa Rica e Panama.

Adhiratha Keefe espera que, atraves
de seu esforco, desperte ern outras pessoas a necessidade de contribuir de forma
individual para a manutenc.ao da paz.
"Esperamos que nossa ideia de iiadar
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NATAC&O PELA PAZ MONDIAL

Quatro membros das Nagoes Unidas voando pelo mundo, a partir
de Nova York para urna serie de "Natagao pela paz", estarao em
Rio
de Janeiro, na Praia de Copacabana, na esquina da Rua Siqueira Campos com Avenida Atlantica, no dia 07 de Janeiro de 1987 (quarta-fei_
ra) as
/ ^~00
horas.
Esta e a ultima de mais de 50 series, que os quatros nadadores estao fazendo, para atrair a atengao sobre os ideais do "Ano In
ternacional da Paz das Nagoes Unidos".

Eles comegaram sua jornada de paz no dia 19 de Janeiro
de
1986, nadando aproximadamente 2 km nas aguas geladas perto de Hiro
shina, Japao. Enquanto milhares de japoneses os admiravam da costa, eles nadaram ao redor de um dos lugares mais famosos e sagrados
do Japao, o templo da Ilha de Miyajima. Cinco dias depois, repetiram
a facanha na baia de Nagasaki. Estas foram as dxias cidades "-bombardeadas durante a 2a. Guerra Mundial.
Quando voltaram a Nova York, em meados de Janeiro, os nadado
res receberam felicitagoes do Secretario Geral das Nagoes Unidas,Sr.
Javier Perez de Cuelar, por sua "intrepida faganha pelo Ano Internacional da Paz e pelo admiravel desempenho que eles e seus colegas
do Grupo de Meditagao compartem pelos principios fundamentals
da
ONU".
Depois de sua viagem ao Japao, eles ja nadaram em 15 estados
americanos, alem de nas Bermudas, Republica Dominicana, Porto Rico,
Unas Virgens, Mexico, Panama, Costa Rica, Argentina e Chile.
Os nadadores pertencem ao Grupo de Meditagao pela Paz, que se
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Sri Chinmoy. Eles atribuem o exito de sua "natagao pela paz", a ins
piragao de Sri Chinmoy.
Sri Chinmoy tern inspirado os nadadores a trabalhar e conti nuar expandindo o espirito do Ano Internacional da Paz 1986 tambem
em 1987 ou mais. Sri Chinmoy diz: "0 mundo de hoje so necessita de
uma coisa: a Paz". For esta razao, as series mundiais de natagao e£
tao se extendendo pelo maior numero de paises possiveis, aqui na America do Sul.
Desde 1970 Sri Chinmoy dirige as meditagoes pela paz para os
delegados e membros das Nagoes Unidas, para criar uma base espiritu
al com o impeto da Paz Mundial. Fazem dois anos que iniciou
uma
volta ao mundo de concertos pela paz, para alcangar esta meta. -

Sri Chinmoy aconselha os seus estudantes, a transcender suas
V--.
capacidades em todos os campos. O proprio Sri Chinmoy e um pratican
te da cultura flsica e recentemente ele levantou 924 kg com um
so
brago sobre sua cabega. 0 mestre da meditagao escreveu cerca de 700
livros, compos milhares de cangoes de devogao e pintou aproximada mente 140.000 pinturas mlsticas. Ele tambem e corredor e sob sua d^
regao a Equipe de Maratonistas Sri'.Chinmoy organiza mais de 500 com
petigoes anualmente ao redor do mundo.
Os nadadores esperam que atraves de seu esforgo, que executam alem de seu trabalho habitual, despertem em outras pessoas a ne
cessidade de contribuir de forma individual com a paz. "Esperamos que
nossa ideia de nadar inspire outras pessoas a fazerem coisas excepcionais pela paz", explica Adhiratha Keefe, um dos quatro participan
tes que atravessou a nado o Canal da Mancha em Setembro de 1985 para
comemorar o 409 Aniversario das Nagoes Unidas.
Keefe de 39 anos trabalha na UNICEF, seu nome significa "car
ruagem divina". Em setembro de 1987 ele nadara novamente o Canal da
Mancha com mais ou inenos 38 km, junto com seus tres companheiros ,
Sunil ("ceu azul infinite"), Davidson, 39, que tambem trabalha
na
UNICEF, e Shraddha ("fe") Howard, 34 e Dhruva ("estrela polar"),
Hein, 38, que trabalha na Secretaria das Nagoes Unidas.
Alem da natagao pela paz, o Grupo de Meditagao patrocina varias caminhadas silenciosas pela paz, nao so na sede da ONU, mas tarn
bem ao redor do mundo. Por exemplo, os Sete Minutos pela Paz Mundial
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