Fonte da paz
É um dia especial na Prisão de Segurança
Máxima de Zonderwater.
Quando os voluntários do Programa de
Educação para a Paz (PEP) chegam aos
portões, o guarda diz-lhes que provavelmente
não vão ter alunos nesse dia. Porque não?
Porque os Moroka Swallows, uma das melhores
equipas de futebol da África do Sul, estão a
visitá-los e os reclusos estão a vê-los jogar no
campo.
Assim, podem imaginar a surpresa dos voluntários
quando chegaram à aula e encontraram quase todos os
alunos do PEP à espera, ansiosos, que começasse a
sessão.
Algo notável está a acontecer na cidadezinha de
Cullinan, perto de Pretória, na África do Sul. Os reclusos
da Prisão Zonderwater transformaram as suas vidas e
estão a ajudar outros reclusos a transformarem a deles.
Durante os últimos quatro anos, uma equipa de
voluntários tem apresentado o PEP a grupos de reclusos.
Alguns estão a cumprir sentenças longas, outros,
sentenças curtas. Um total de 550 reclusos completou
cursos do PEP.
Muziwenduda, que completou o curso mais recente, diz:
“Estou muito agradecido pelo que aprendi com Prem
Rawat. Deixei de pensar que podia encontrar paz em
conferências, organizações mundiais ou governos.
Para a encontrar, tenho é de procurar todos os dias
bem fundo dentro de mim. Tudo o que tenho de fazer
agora é permanecer na ‘Fonte da Paz’ e experimentar
a beleza do preenchimento.”
Jabu, outro recém-graduado, diz: “Quando Prem Rawat
falava de contentamento, perdão e paciência, sentia
um grande desafio. Costumava ser impaciente, não
perdoava e não estava satisfeito com a minha vida.
Nem sequer conseguia agradecer a respiração da
vida. As mensagens de Prem Rawat mudaram a
minha vida. Sinto-me bem e preenchido; agora
aprecio e desfruto da vida.”

Dumisane aprecia as suas funções: “Tem sido um
prazer para mim trabalhar com os facilitadores e
ajudar os reclusos a passar por todos os cursos.
Ajudou-me a ser competente quando lido com
diversos tipos de reclusos.”
Benjamin já ajuda o PEP há vários anos. “Trabalhar com
os facilitadores deu-nos a capacidade de comunicar
com os nossos colegas reclusos, o que era uma coisa
que não conseguíamos fazer antes,” diz ele. “Devido
ao que eles nos ensinaram, aumentámos o número de
reclusos que assistem a este curso.”
Mark acredita que as aulas do PEP podem ter uma
grande repercussão na vida da prisão. “Há uma nova
paz e suavidade nas pessoas que completaram o
PEP,” diz ele. “Isso também afeta os que entram em
contacto com elas, resultando daí um ambiente com
menos tensão e agressividade. Estes cursos mudariam radicalmente o ambiente da prisão, se
conseguíssemos a assistência da maioria dos reclusos.”
Talvez seja esta apreciação pelo curso PEP a razão pela
qual, neste dia especial, tantos reclusos tenham preferido
ir ao curso em vez de verem as suas estrelas de futebol.

Alguns dos graduados de cursos anteriores estão agora
a ajudar a organizar as sessões. Atualmente, cinco deles
trabalham juntos para ir buscar as televisões aos
armários fechados, montá-las na sala de reuniões, fazer
as listas de quem planeia assistir a cada curso e registar
a presença dos que assistem. Também se certificam de
que os que assistem podem sair das celas trancadas
para a sala de reuniões, preparam refrigerantes e
servem-nos.
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