Apresentando a Educação para a Paz
no Conselho Central da Seda na Índia

Conhecida como a “Rainha dos têxteis,” a
seda é um têxtil brilhante que
frequentemente
significa
conforto,
elegância e estilo. A indústria da seda é
um grande negócio na Índia e o Ministério
dos Têxteis apoia-a através de uma
grande agência chamada Conselho
Central da Seda. O Conselho da Seda
começou recentemente a disponibilizar o
Programa
de
Educação
para
a
Paz (PEP) aos empregados, com grandes
resultados.
O Programa de Educação para a
Paz tem não só permitido aos participantes
fazerem auto-introspeção para descobrirem
a paz dentro de si, mas também os
tornou equilibrados, mais organizados
sistemáticos nas suas abordagens e,
consequentemente, mais descontraídos,”
diz o Dr. B.S. Angadi, o diretor técnico do

Conselho da Seda. “A mensagem deste
programa é benéfica e essencial para todos
os seres humanos.”
No ano passado, voluntários da Fundação
Prem Rawat (TPRF) contactaram pela
primeira vez os gestores do Conselho
da Seda no sentido de disponibilizarem o
curso da Educação para a Paz. Vendo
grande valor no programa para os
empregados, a equipa de gestão do
Conselho da Seda decidiu integrar o PEP
no seu Departamento de Formação e
Desenvolvimento.
“Este foi o primeiro PEP na Índia do Sul
que foi organizado com um apoio muito
reduzido
dos
voluntários
da TPRF,” menciona Jyoti Singh, um
voluntário da TPRF que coordena o
PEP na região.
O
Conselho
da
Seda
concedeu
inicialmente a 40 empregados a
oportunidade de frequentarem o curso na
sua sede, na cidade de Bangalore. Ao
verem o impacto positivo que estava a
ter, a gestão começou a proporcionar o
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PEP a mais empregados em quatro outros
departamentos em Bangalore e arredores.
Até agora, participaram 152 empregados,
e a organização está a considerar
disponibilizá-lo em mais departamentos em
regiões diferentes por todo o país.

Os workshops interativos do PEP são
baseados nas conferências internacionais
de Prem Rawat e procuram ajudar os
participantes
a
descobrirem
uma
consciência interior de força e esperança.
Durante os períodos de reflexão ao longo
do curso de 10 sessões, os participantes
partilharam uma série de considerações
acerca do que estavam a aprender.
Eis alguns exemplos do que os
participantes disseram:

“Este programa simplifica o complicado.
Agradeço ao Sr. Prem Rawat por dar a
conhecer a sua mensagem neste mundo.”
“Todos os dias, faço uma longa viagem até
ao departamento e, por vezes, fico
frustrado ao ver como as pessoas
conduzem
na
estrada.
Estraga
completamente a minha disposição.
Mas depois de ouvir o Sr. Prem
Rawat, compreendi que sentir-me bem
interiormente pode resolver isso muito bem.
Se eu estiver bem interiormente e alguém
me quiser ultrapassar, não há problema.
Tenho de fazer alguma coisa todos os dias
para me sentir bem interiormente. Então,
tudo está bem.”
“Gosto deste programa, porque explica
exatamente o que falta a este mundo nesta
altura. A mensagem é totalmente
verdadeira e muito prática.

“O PEP está a ajudar-me a conhecer o
verdadeiro significado da vida. Estou a
pensar profundamente acerca do que
significa ser um ser humano.”

TPRF.org - Dignidade - Paz – Prosperidade
http://www.tprf.org

