Aquela coisa
“Quando vou trabalhar,” diz Flo, que
completou recentemente o Programa de
Educação para a Paz (PEP) de 10 semanas,
“acordo bem cedo e sento-me ao lado do
caixote do lixo à espera do autocarro. Estou
cá em baixo a olhar para o céu e estou feliz.
Estou contente. Aquela coisa espantosa,
aquele sorriso. Estou ali mesmo com ele.”
Flo refere-se a Prem Rawat, que veio a
conhecer através do PEP, ao ouvi-lo falar sobre
a descoberta de uma paz interior. “Toda a
minha vida,” diz ela, “fui assim feliz,
superexcitada, e toda a gente tentava medicar-me para me acalmar. Este homem
aceita-me como sou. É a primeira pessoa que
me faz sentir que está bem ser eu própria.”
Flo é uma residente do Centro de Transição
para Mulheres de Atlanta, onde os facilitadores
Stan Cohen, Jeff Camp, Valery Hamilton e
Diana Loffmin começaram recentemente a
apresentar o curso do PEP, após quase dois
anos de cursos consecutivos no Centro de
Transição para Homens da cidade.

espantosa
O Departamento Correcional da Georgia gere
13 centros de transição no estado – dois dos
quais para mulheres. Os centros servem como
ponte entre a prisão e a reintegração na
sociedade. A maioria dos residentes vive no
centro cerca de seis meses, frequentemente
com empregos lá fora, para além de
executarem tarefas que contribuem para a
manutenção do centro.
Especialmente para “vitalícios” que se têm
mantido no sistema prisional há décadas, a
ideia de voltarem a viver em sociedade pode
ser assustadora. “O mundo lá fora é na
verdade mais assustador do que aqui dentro,”
confidencia Flo. “Preciso de ter confiança em
mim própria, em quem eu sou.”
Isto é muito comum, de acordo com Bob, que
completou o primeiro curso no centro para
homens e que, dizem os facilitadores, se tornou
no membro da equipa que “faz a abordagem
pessoal” lá dentro. “No fundo das nossas
mentes, ainda questionamos o que vamos
fazer quando confrontados com a vida lá
fora,” diz ele. “Nunca sabemos como vamos
reagir. Este curso simplifica muitas dessas
coisas que tomamos por garantidas – como a
clareza e a esperança.”
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