A Paz é Possível: Ben Eine, Parceiro
de Prem Rawat num Mural de Londres

Postado por Jake Frankell a 29 de maio de 2018

Em reação ao aumento de crimes com arma branca em Londres, o consagrado artista
urbano do Reino Unido Ben Eine fez uma parceria com Prem Rawat para fazer uma
poderosa declaração de que “A Paz é Possível”, com um mural numa zona muito
movimentada na Ebor Street.
À medida que Eine pintava o “Muro da Paz” no último fim de semana, juntaram-se
multidões para observar e mostrar o seu apoio à paz, e as redes sociais foram inundadas
de publicações que usaram o hashtag # PeaceisPossible.
Prem Rawat tem uma longa história de promover a mensagem de que a paz é possível, e
desenvolveu muitas iniciativas para ajudar a tornar a paz numa realidade para pessoas de
todo o mundo. Uma delas é o Programa de Educação para a Paz (PEP), uma série
inovadora de sessões multimédia que ajuda os participantes a descobrirem um sentido de
esperança e de contentamento interior.
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Ben Eine

“Street Art News”, é uma revista popular de notícias online sobre arte urbana
contemporânea, que deu cobertura a este projeto mural, escrevendo:
“O Muro da Paz faz parte de uma campanha mais alargada de Prem Rawat, em que ele
usa a sua experiência internacional e o Programa de Educação para a Paz (PEP), para
ajudar a sarar comunidades afetadas pela violência. O seu trabalho e a iniciativa do PEP,
ajudaram a sarar comunidades em todo o mundo, inclusive na Colômbia, onde Prem
ajudou a trazer a paz aos ex-combatentes, às vítimas e a outros grupos afetados pela
guerra civil de cinco décadas com as FARC.”

A “Street Art News” também incluiu uma declaração de Eine:
“Com tantos esfaqueamentos em Londres já este ano, é fundamental que todos
trabalhemos numa solução para esta epidemia horrível e que tentemos o nosso melhor
para sarar aqueles que foram apanhados em tudo isso. Estou orgulhoso por estar
envolvido neste projeto, que procura trazer esperança às comunidades afetadas pelo
crime com armas brancas. Espero que este Muro da Paz possa ajudar a manter viva a
discussão, e inspirar as pessoas a trabalharem para uma solução prática.”
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Prem Rawat vai falar sobre o crime com armas brancas num evento a 10 de Junho 2018
em Londres com a Pastora Lorraine Jones, cujo filho, Dwayne, foi esfaqueado até à morte
em Brixton em 2014.
Jones tem sido reconhecida pelo Presidente da Câmara de Londres e pelo chefe da
polícia, pelo seu trabalho em defesa dos direitos contra a violência juvenil. Fundou a
Dwaynamics, uma organização de boxe, fitness e capacitação de jovens, para oferecer a
jovens marginalizados oportunidades construtivas.
No último fim de semana, quando Eine pintava, Dwaynamics ajudou a organizar a
exibição do filme “Inside Peace”, que documenta o impacto da educação para a paz em
reclusos da Prisão Estadual de Dominguez, em San Antonio, no Texas. O evento foi
coberto pelo Blogue “Brixton”.
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