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Currículo de Base: 
Prem Rawat fala a Estudantes do PEP  

na Universidade de Taylor 
 

 

 
  

No dia 8 de outubro de 2016, Prem Rawat encontrou-se com estudantes que estão agora a 

participar no Programa de Educação para a Paz (PEP) na Universidade de Taylor, em Kuala 

Lumpur, na Malásia. 
 
 
 

 
 

No ano passado, a Universidade de Taylor tornou-se a primeira instituição na 
Malásia a oferecer o PEP, e os administradores elogiaram o programa por ajudar a 
escola e cumprir a sua missão holística de enriquecer “as mentes, as mãos e os 
corações” dos estudantes. 
 
Na sua conferência para estudantes e corpo docente, Prem reforçou alguns dos 
mesmos temas que são enfatizados nos workshops do PEP, encorajando as 
pessoas a contactarem o seu próprio sentido de força interior enquanto navegam 
pelos desafios da vida. Incentivou os estudantes a tentarem não deixar que os 
problemas que encontram façam desviar os seus esforços para sentir paz. Usou o 
exemplo de como um bebé aprende a andar, para realçar a diferença entre falhar e 
aceitar o fracasso na vida. 
 
 
 
 

http://www.tprf.org/about-tprf/about-prem-rawat/
http://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
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Um bebé não desiste depois de tropeçar, observou. “Quando caíam, não diziam: 
“Bem, acabou-se.” Falhavam, mas não aceitavam o fracasso. Continuavam a tentar 
e, finalmente, começaram a andar. E quando começaram a andar, não foi uma 
coisa banal, porque nesse momento abriram a porta do mundo inteiro: agora já 
podiam ir onde quisessem. Deram a vocês mesmos liberdade!” 
 
 
 

               
 
 
 
Cada pessoa tem o bem e o mal dentro de si, disse, e através de uma mistura de 
histórias e metáforas, sublinhou que escolher alimentar o bem está no “âmago da 
força emocional, da força física, da força mental e da clareza.” 
 
“É isso que significa viver esta vida sem aceitar os fracassos- fazer 
conscientemente uma escolha. Compreender que a possibilidade da paz está aqui 
com cada um- sempre tem estado, sempre estará- que a paz está dentro de cada 
um,” disse. 
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Prem também se encontrou com vários dos participantes do PEP e manteve uma 
animada sessão de perguntas e respostas, discutindo tudo desde o programa 
“Comida para Todos”, da Fundação Prem Rawat, até ao significado da verdadeira 
felicidade e de como lidar com a perda de entes queridos. Em seguida, alguns dos 
presentes comentaram sobre como o evento fora profundo e inspirador. 
 
“Ele recordou-nos que somos seres humanos. Estar vivo é algo muito especial e é 
o presente mais valioso,” disse o estudante Saw Kai Xuan da Universidade de 
Taylor. “A paz está dentro de nós o tempo todo. Temos o poder de tomar decisões 
e de ganhar clareza.”   


