Expressões de reclusos

Reclusos em instalações correcionais de todo o mundo
estão a ouvir a mensagem de paz de Prem Rawat.
A maior parte assiste a workshops semanais, onde
veem vídeos que lhes são levados por voluntários da
TPRF e têm debates interativos.
Alguns têm acesso a cassetes áudio ou veem vídeos
num computador.
Outros só têm materiais escritos, que podem pedir
emprestados na biblioteca da prisão.
Seja como for que recebam a mensagem, seja qual for a língua que falem ou a cultura a que pertençam,
expressaram uma apreciação profunda pelo modo como as suas vidas mudaram em resultado disso.
Muitos enviam cartas diretamente a Prem Rawat ou dirigem-se a ele, através da TPRF.
Seguem-se algumas das muitas expressões que foram recebidas:

“Querido Prem Rawat, a minha vida mudou com a tua mensagem. Faz-me sentir mais humana do que nunca.
Eu costumava estar só, como uma flor abandonada no deserto.”

Prisão de Mulheres de Ezeiza, Argentina
“Posso mudar o meu modo de vida. Tornei-me consciente de que uma pessoa estar em paz consigo mesma é
a coisa mais maravilhosa.”

Prisão Pública Municipal de Cancun, México
“Na minha vida, estava sempre preocupado. Tinha medo de acordar todos os dias na prisão. Comecei a ouvir
Prem Rawat e ele ensinou-me a desfrutar desta vida. Hoje, sinto paz em mim, algo que eu não sabia. Conhecer
a paz faz-me sentir bem.”

Prisão de Zonderwater, África do Sul
“Querido Prem Rawat, dantes, não conseguia sentir o significado e o valor da minha existência, até há dois
meses, quando trouxeram a tua mensagem. Agora, já não enfrento a minha vida com confusão, mas com
gratidão. O que tu trazes é um valor cheio de esperança e um futuro brilhante.”

Prisão de Mulheres de Taoyuan, Taiwan
“Eu costumava estar sempre zangado antes de vir a estas aulas. A minha família e a minha mulher disseramme que veem uma grande diferença no modo como eu ajo e me comporto agora. Muito obrigado por nos
ajudares a encontrar esta paz interior.”

Prisão Estatal de Dominguez, Texas
“Obrigado por uma perspetiva que deu à minha vida significado, propósito e, acima de tudo, paz – aplicados
diretamente às feridas da minha vida – que me deram, a nível pessoal, poderosamente, a direção por que eu
ansiava.”

Prisão Estatal de Dominguez, Texas
Textos extraídos do site da Fundação Prem Rawat (www.tprf.org)
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