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te, a sala irrompe em aplausos. Todos se levan-
tam assim que Prem Rawat  entra, que tem um 
ar radiante enquanto se dirige ao seu lugar. 

Quinze membros do coro da prisão começam 
a cantar “No More Sorrow”, com lindas har-
monias africanas.

Depois, a apresentadora Anne Wolfson  dá as 
boas-vindas a Prem Rawat em Zonderwater.

Explica à audiência que todos terão a 
oportunidade de falar com Prem Rawat, 
depois da palestra. Aplauso enorme. Depois, 
convida o Senhor Msiza, o Sub-Diretor, para 
apresentar o Senhor Rawat.

“Sentimo-nos honrados,”  diz o Senhor Msiza, 
“com a visita de alguém de quem temos 
estado à espera há tanto tempo.”  Encoraja a 
audiência a abrir o coração e a mente, 
depois, estende a mão a Prem Rawat  e diz 
cordialmente: “Senhor Prem Rawat, seja bem-
vindo!” 

Ao som de fortes aplausos, Prem Rawat 
encaminha-se para o pódio. Começa por 
dizer quão honrado se sente por ter sido 
convidado para discursar perante os reclusos. 
Fala de assumirmos a nossa condição de seres 
humanos, de fazermos com que cada dia 
conte, de tentarmos ser a pessoa que 
realmente somos e deixarmos que a bondade, 
em cada um de nós, venha ao de cima. 

Conta a história de um rei que pede ao seu 
conselheiro que encontre cinco idiotas. 
Descreve como essa pessoa encontra um 
homem sentado num burro, transportando 
uma carga nos ombros, em vez de colocar a 
carga em cima do burro. A audiência irrompe 
em gargalhadas. Também gostam de ouvir 
falar do homem que procura, debaixo dum 
candeeiro da rua, o anel que perdeu na 
floresta escura. Acenam com a cabeça, 
compreendendo, enquanto Prem Rawat 
explica como somos semelhantes, à procura 
da paz em todo o lado, exceto no único lugar 
onde ela realmente está – dentro de nós.

Sexta-feira, 16 de novembro de 2012 foi um dia 
memorável no Estabelecimento Prisional de 
Máxima Segurança de Zonderwater, perto de 
Pretória – a prisão mais inovadora da África do 
Sul. 

Na sequência de vários convites, Prem Rawat 
visitou o estabelecimento e dirigiu-se a mais de 
300 reclusos. Foi um momento de trans-
formação não só para os reclusos, mas 
também para o pessoal auxiliar e para os 
voluntários do Programa de Educação para a 
Paz (PEP).

“Hoje, é um grande momento para nós ele vir 
ver-nos aqui,”  diz Benjamin, um dos reclusos 
que tem estado a ajudar a preparar a sala de 
jantar para a visita de Prem Rawat.

Logo a seguir, outros reclusos encaminham-se 
para a sala. São pessoas que já completaram 
o curso do PEP no estabelecimento, desde que 
ele começou há quatro anos, ou que estão 
inscritas no curso atual.  

A maioria é do Médio A, para os que cumprem 
penas longas. Mas também há 15 do Médio B, 
onde os criminosos cumprem penas curtas.

Mais de trezentas pessoas sorriem e con-
versam, enquanto aguardam com grande 
ansiedade a chegada do convidado de 
honra. 

Às 11 horas, os funcionários superiores e outros 
funcionários tomam os seus lugares.  De repen- 
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A sirene do almoço da sexta-feira soa e, logo a 
seguir, Prem Rawat termina a palestra, dizendo 
que seja o que for que pratiquemos, ficamos 
bons nisso. “Se praticares o ódio, ficas bom a 
odiar. Mas se praticares a bondade, ficas bom 
na bondade. Pratica a paz e serás bom na 
paz.”

Enquanto Prem Rawat  desce do pódio, a 
audiência aplaude. Corações foram tocados, 
vidas transformadas.

Anne  conclui o evento, agradecendo a Prem 
Rawat  o tempo que disponibilizou da sua 
agenda tão preenchida para vir a 
Zonderwater. Diz que a sua visita fez história: “o 
primeiro estabelecimento prisional da África 
do Sul a ouvir a mensagem de Prem Rawat.” 
Diz que espera que seja a primeira de muitas 
visitas. Prem Rawat acena em concordância. 

A audiência saúda quando Prem Rawat  lhes 
acena e sai da sala. 

Depois do evento, Fuzile  diz: “Quem me dera 
que a sua palestra não acabasse e, 
simplesmente, continuasse, continuasse...” 

Vusi  diz: “Este foi o momento alto da minha 
vida! Senti lágrimas nos olhos. Inspirou-me a 
falar a toda a gente nesta prisão.”

Os reclusos ouvem atentamente até ao final 
da palestra e, a seguir, Prem Rawat  pergunta 
se alguém quer dizer alguma coisa.

Um homem levanta-se e diz: “Desde que 
comecei este programa para a paz, ressuscitei 
para a vida.” 

Prem Rawat responde, explicando como todos 
nós ignoramos o óbvio. “O óbvio é que tu estás 
vivo. As pessoas dizem: “Ninguém me ama.” 
Então, por que é que estás vivo? Há alguém 
que se esforça imenso para que esta 
respiração entre em ti. Alguém que te ama 
muito. Amas esse poder que te dá o presente 
da vida todos os dias? Não te deixes enganar 
pelas grades. Toda a gente as tem, mesmo 
aqueles que fingem não as ter. Estas são feitas 
de metal. As outras são feitas de mal-
entendidos. Se queres ser livre, a liberdade 
vem de dentro de ti.”

Outra pessoa pede o microfone e pergunta: 
“Porque é que a ganância é tão facilmente 
desencadeada em nós, enquanto a paz 
parece tão difícil de conseguir?”

“Gostariam de ouvir outra história?”  pergunta 
Prem Rawat.  A audiência responde entu-
siasticamente. Então, ele conta a história do 
arqueiro cujas capacidades fantásticas são 
menosprezadas por um mercador de azeite 
que diz: “É só uma questão de prática.”


