
Dentro de mim, sou um homem bom 

Até 1994, qualquer negro que crescesse na era do 
apartheid  (política governamental oficial de 
segregação racial), na África do Sul, não teria direito 
de voto, direito a uma instrução decente ou acesso 
aos serviços de saúde.

Podia estar a viver num quarto superlotado com 
uma família numerosa, num acampamento ilegal ou 

“Gostaria de agradecer a Prem Rawat e aos facilitadores 
por nos oferecerem este programa de paz. 
Antes, eu tinha perdido a esperança, estava confuso e 
tinha tantas perguntas para as quais não tinha resposta.
Agora, apesar do meu físico (corpo) poder estar na 
escuridão, o meu espírito está livre. Algo de vital se 
revelou na minha vida”. 

Bongani

“Este curso de paz é simples e fantástico. Ver os DVDs é 
como ver o sol a brilhar. Agora eu sei que a paz já está 
em mim. É uma dádiva maravilhosa na minha vida, que 
ninguém me pode tirar. 
Obrigado, Prem Rawat. Que o Senhor te abençoe e tome 
conta de ti.” 

Ready

“Antes de assistir a este programa, pensava em suicidar-
me. Foi então que comecei a ouvir falar de paz. 
Fiquei muito tocado pela mensagem do Sr. Prem Rawat. 
Ele deu-me a liberdade dentro do meu coração e fez-me 
compreender que existe uma paz verdadeira dentro de 
mim. Ensinou-me a perdoar e a esquecer. Mostrou-me 
que estar na prisão não é o fim da estrada, mas o 
começo de uma nova vida. 
Ajudou-me a compreender quão especial eu sou. Vou 
continuar a ouvir Prem Rawat até morrer, aconteça o que 
acontecer!” 

Benjamin

“Aprendi a confiar em mim mesmo e a olhar para dentro 
de mim. Como a raiva se foi, estou feliz e agora já falo 
com a minha família. 
A paz que encontrei em mim tornou fácil pedir desculpa. 
Para mim, significa uma vida inteira de plenitude. 
Obrigado, Prem Rawat, por me fazeres ver que, dentro de 
mim, sou um homem bom.” 

Fuzile  

Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat 
(www.tprf.org)
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Há três anos, inspiradas pelo sucesso do programa 
para reclusos da TPRF, duas mulheres iniciaram 
workshops  em Zonderwater (que significa “sem 
água”), uma prisão de segurança máxima, levando 
a mensagem de paz e de esperança de Prem 
Rawat.

Hoje, existe uma equipa de 10 voluntários, que 
utilizam material impresso e vídeos da TPRF num 
curso de 12 semanas.

Dos 260 reclusos que assistiram aos workshops, 12 
já receberam de Prem Rawat a possibilidade de 
praticar a paz e dão apoio nos workshops  para 
mais de 100 pessoas. Também lhes foi dada 
autorização especial pelo diretor das instalações 
correcionais, o Sr. Deon du Preez, para realizar um 
evento de apresentação todas as semanas, onde 
eles participam e apresentam os vídeos. Inspirado 
pela transformação deles, o Sr. du Preez pediu à 
equipa para apresentar uma proposta, em que o 
workshop passasse a ser um curso obrigatório para 
240 prisões estaduais, albergando 190.000 reclu-
sos.

Um dos reclusos, Vusi, foi libertado no ano 
passado. Vusi organiza regularmente eventos de 
apresentação da mensagem de Prem Rawat em 
casa da mãe, depois dos serviços religiosos. Como 
ele diz: “Prem Rawat trouxe-me inspiração e 
lembrou-me quem eu sou realmente.”

Seguem-se comentários de alguns dos outros 
reclusos:

na rua, tornando-se numa presa fácil de gangues, em que armas, drogas e bebidas alcoólicas estavam ao 
alcance de qualquer um. O mais provável é que, aos 18 anos, fosse um toxicómano, tivesse SIDA ou 
estivesse na prisão. 


