Do cimo da colina da paz
O que se segue é a Parte I da interação entre Prem Rawat
e os alunos do Programa de Educação para a Paz
no Estabelecimento Prisional Dominguez em San Antonio,
Texas.
Aluno TS do PEP: “A mensagem que trouxeste tocou a minha vida. Quero agradecer-te
as palavras de sabedoria, que me ensinaram a seguir o meu coração e não os maus
pensamentos do meu cérebro.
Apesar de ainda precisar de ajuda de tempos a tempos e de me esforçar por ultrapassar esses pensamentos,
encontro conforto quando assisto ao curso de Paz Interior, sempre que tenho oportunidade. O meu maior
problema, nesta altura, é aceitar que a minha família tenha desistido de mim. E embora a maioria não se
aperceba, a sociedade deixou de ter esperança em todos nós, como delinquentes condenados. É por isso que
nos mantêm fechados e em jaulas. No entanto, através de ti, estou a dar a mim mesmo uma segunda
oportunidade na vida, com a minha libertação. Traz-me uma grande alegria sentir esta paz interior e
satisfação no meu coração.
Isto conduz-me à minha pergunta. Como é que eu mostro à minha família que sou um homem mudado?
Como é que eu lhes mostro que preenchi aquele vazio que me afligiu durante tanto tempo com uma paz
recém-descoberta? Anseio por mostrar, ensinar e experimentar com eles esta nova vida.
Quero mostrar ao mundo que podemos mudar. E essa mudança veio através dos vídeos disponibilizados pela
tua compreensão da paz interior.”
Prem Rawat: “Se mudares só por eles, eles nunca vão perceber. No dia em que mudares por ti
mesmo, eles vão ser como abelhas à volta da flor. É assim que é. Sabes quão atrativa fica uma
pessoa feliz? Nós queremos estar na companhia de pessoas felizes. Só isso.
Mas vai para além do “Oh, agora a minha família vai aceitar-me.” Vai para além disso e diz: “Eu vou aceitar-me.” Estabelece isso
como a tua meta. Porque... sabes o que é realmente espantoso? Em última análise, não desististe de ti mesmo. E isso é a única
coisa que te vai permitir transformares-te e elevares-te, tal como a fénix, das cinzas. Não amarrotada ou ligeiramente
chamuscada, mas das cinzas ergue-se a fénix. Sê a fénix.”

Aluno CC do PEP: “Recebi mais compreensão dos vídeos de Prem Rawat do que do tempo que tive para
conversar com outros reclusos. Algumas revelações foram profundas e instantâneas, enquanto outras foram
mais subtis e progressivas.
Quando observamos o campo da vida do cimo da colina da paz (referindo-se a uma metáfora utilizada por
Prem Rawat), vemos que nenhuma situação é demasiado grande ou esmagadora para lidarmos com ela. Do
cimo da colina da paz, tudo é possível e posso manter a alegria e a calma dentro de mim. Sempre que uma
situação ou uma emoção surge para me engolir, tornou-se um mantra meu fechar os olhos, respirar fundo e
dizer: “Como é que eu veria isto ou me sentiria do cimo da minha colina da paz?” E, imediatamente, sinto
uma calma e capacidade para enfrentar o que tenho pela frente.
Só tenho uma coisa para te pedir: que nunca desistas de levar a tua mensagem de paz pelo mundo. A tua
mensagem é uma inspiração e uma motivação como nenhuma outra. Do fundo do meu coração, agradeço-te
pela compreensão que a tua mensagem trouxe à minha vida. E tenciono divulgar a paz, para poder, talvez,
iluminar o quarto escuro de alguém. Obrigado.
Prem Rawat: Obrigado. Farei o meu melhor, como tenho feito desde tenra idade. Mesmo estando a fazê-lo desde há tanto tempo,
vou continuar a fazê-lo até ao meu último suspiro. É isto que eu sou.
Trata-se do coração e eu não estou aqui para vos julgar. Já o foram antes. Para mim, vocês são seres humanos e sempre o vão
ser, independentemente da roupa que vestem. Para mim, sinto este como um dos meus eventos em qualquer parte do mundo,
não sinto que estou numa instituição.
Mesmo aqui dentro, com tudo o que veem todos os dias, ainda reconhecem aquele pedacinho de humanidade que existe em todo
o lado. Isso vai fazer toda a diferença do mundo. Vejam, a bondade é um dom. A bondade é um dom que podemos oferecer uns
aos outros e não custa nada. E vai durar para o resto da vossa vida.
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