A Paz dentro de estabelecimentos prisionais
por todo o mundo

Seja no estabelecimento prisional de Zonderwater na
África do Sul, no de Tihar na Índia, no de Ezeiza na
Argentina, no de Montgomery County em Maryland,
EUA, no de Dominguez no Texas, EUA, ou no de
Yulin em Taiwan, há equipas de voluntários da
Fundação Prem Rawat por todo o mundo a efetuar
workshops sobre a educação para a paz, dirigidos aos
reclusos.
O nome e o formato em cada país pode diferir, quer se
chame “Curso de Educação para a Vida” em Taiwan
ou “Workshop de Paz Interior” no Texas, mas o
conteúdo essencialmente é o mesmo. É a mensagem
de Prem Rawat de que a paz é uma necessidade
humana fundamental e qualquer um a pode descobrir,
porque a experiência da paz é encontrada dentro.
Equipados com vídeos de eventos da Fundação Prem
Rawat ou DVDs da série “Palavras de Paz" e artigos
impressos publicados pela Fundação, como os artigos
da série “Sabedoria Antiga”, folhetos introdutórios ou
as revistas ADI, os voluntários passam todas as
semanas serenamente por portas trancadas, celas que
ressoam e guardas vigilantes, para levarem esperança
aos reclusos. Alguns desses programas estão apenas
a começar, mas muitos já vêm desde 2007.
Em 2010, Prem Rawat aceitou um convite de reclusas
e de responsáveis prisionais para falar no estabelecimento prisional feminino de Ezeiza, na Argentina.

São centenas as cartas remetidas por aqueles
reclusos, expressando a sua gratidão.
Responsáveis de estabelecimentos prisionais têm
enviado convites sinceros a Prem Rawat para visitar as
suas instalações, ao constatarem uma mudança nítida
na atitude e no comportamento dos reclusos.
Alguns reclusos têm até enviado DVDs para os seus
amigos noutras prisões, pelo que agora há uma
mensagem que se está a espalhar por instituições
prisionais reconhecidamente violentas: que a paz pode
ser sentida até mesmo na prisão.
A Fundação Prem Rawat tenciona dar destaque a estas
iniciativas, partilhando a riqueza de histórias de vidas
transformadas. Esteja atento a próximos artigos sobre
o que está a acontecer e ao que os reclusos e os
funcionários têm a dizer sobre estes workshops.
Se estiver a participar nalguma iniciativa em estabelecimentos prisionais, envie um email para a Fundação
Prem Rawat (Programa de Educação para a Paz)
informando sobre o seu programa.

"Eu tenho uma coisa muito, muito especial para
vos dizer", referiu ele. "Há esperança em cada dia
das vossas vidas. Talvez vocês pensem que aqui
há barreiras, mas sabem que há pessoas que
vocês acham que são livres mas não o são? Olhem
para dentro de vocês, porque a luta é dentro de
vocês e a decisão está dentro de vocês. O mal está
dentro de vocês, o bem também está dentro de
vocês. Estimulem-no."
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