Costumava viver na solidão

por Benita, uma reclusa na Unidade 31, Ezeiza, Argentina

Apaixonei-me pela mensagem de Prem Rawat na
prisão. A mensagem é sobre o direito que todo o ser
humano tem à vida, à dignidade e ao conhecimento de
si mesmo.
Antes de ouvir esta mensagem, a minha vida era tão
cruel, tão difícil. Não tinha razão para me sentir bem,
agradecida ou feliz.
Os anos foram passando assim, até que acabei na
prisão com uma sentença perpétua. Passei por muitas
coisas na prisão. Estava contra tudo e contra todos,
contra a vida, contra mim mesma, sentindo-me
culpada e a carregar um fardo pesado.
Um dia, uma reclusa deu-me material impresso do
workshop da paz. Então, eu própria comecei a
frequentá-lo.
Desde o primeiro dia, a mensagem de Prem Rawat
atingiu o meu coração empedernido e isso não era
coisa fácil! Continuei a ouvir.
Depois, comecei a convidar reclusas para este
maravilhoso workshop e a falar de Prem Rawat a toda
a gente, incluindo o pessoal. Semana após semana, ia
assistindo e sentia-me cada vez melhor.
Parece quase impossível ser transformada na prisão,
especialmente com uma sentença perpétua, mas fui
transformada pelas palavras de paz e de esperança de
Prem Rawat. Desde que comecei a ouvi-lo, a minha
vida mudou completamente. Agora tenho uma nova
vida.

Agora, sou uma pessoa muito melhor. Na semana
passada, as autoridades informaram-me que, devido à
minha boa conduta, a minha sentença perpétua iria ser
reduzida. Provavelmente, no próximo ano, vou ser
enviada para a prisão da minha terra natal. Lá, vou falar
a toda a gente acerca desta mensagem. Quero ajudar
outras pessoas a sentirem aquilo que eu sinto.
Antes, vivia na solidão, como uma flor abandonada no
deserto a precisar de água. A minha vida mudou
completamente quando Prem Rawat entrou na minha
vida.
A sua mensagem chegou profundamente ao meu
coração e fez-me sentir mais humana do que nunca.
Ainda estou na prisão e vou estar durante muito, muito
tempo. O meu corpo está preso aqui, mas o meu
coração está bem longe.
Escrevi uma canção a Prem Rawat:
“Este presente da vida, aprendi-o graças a ti. Ouço
a tua voz tão preciosa no meu coração. Levo na
minha alma palavras de paz que preenchem o meu
ser. Obrigada por trazeres paz, esperança e alegria
à minha vida.”
Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat
(www.tprf.org)

Recebi esta experiência maravilhosa que ele dá e
estou em paz.
Prem Rawat visitou-nos o ano passado. Quando o vi,
senti uma enorme felicidade. Ele falou-nos com tanto
amor. Depois, falei com ele e ele disse-me palavras
lindas que guardo no fundo do meu coração. Isso deume muita força para continuar com a minha vida.
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