Escolas de Enfermagem
acolhem a Educação para a Paz em Bangalore
O Ministério Indiano da Saúde e Bem-Estar
define a enfermagem como “uma
profissão na qual o serviço à humanidade
é muito intenso” e como uma “prática
impregnada do valor da dedicação.” Não
é de admirar que o Programa de
Educação para a Paz (PEP) esteja cada
vez mais a ser aceite no currículo das
escolas de enfermagem do país.

Na Faculdade S.E.A., inscreveram-se no PEP
para o semestre da primavera, mais de 60
estudantes e membros do corpo docente. Os
facilitadores apresentaram o programa na
escola em fevereiro, durante um seminário
sobre “Tendências Estimulantes em Enfermagem.”
Os membros do conselho administrativo da
escola convidaram o fundador da TPRF, Prem
Rawat, para presidir ao evento, mas ele não
pôde estar presente. Em vez disso, os
organizadores passaram um vídeo de um dos
seus eventos internacionais numa sala onde
estavam mais de 1.000 pessoas.
Durante a apresentação, um Membro da
Faculdade fez notar que “os esforços
humanitários do Sr. Rawat são altamente
apreciados” e que a escola iria convidá-lo a
vir falar ao vivo naquele verão.

Como uma das iniciativas características da
Fundação Prem Rawat (TPRF), o programa
educacional visa ajudar os participantes a
descobrirem os seus próprios recursos interiores
– ferramentas inatas para a vida, tais como
força interior, escolha e esperança. A
conceituada S.E.A. Faculdade de Enfermagem
de Bangalore, na Índia, vai apresentar o
programa a partir de 15 de abril, partindo do
princípio de que cultivar um sentimento de paz
pessoal é essencial para a saúde e o bemestar do indivíduo.

Em honra do trabalho humanitário do Sr.
Rawat, a escola preparou um prémio, que foi
aceite em seu nome pelos facilitadores do
PEP.

A Faculdade está a seguir os passos do
Instituto Vydehi de Ciências e Centro de
Investigação de Enfermagem, uma outra
escola de enfermagem de Bangalore, que
integrou o PEP no seu currículo no fim do ano
passado. Desde então, mais de 120 pessoas,
entre pessoal e estudantes, completaram o
processo, recebendo elogios do reitor do
Vydehi.
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