O Poder de Escolha
Em novembro de 2014, Prem Rawat veio à

Um tema da palestra do Sr. Rawat foi o

Prisão de Zonderwater pela segunda vez,

poder de escolha, em quaisquer circuns-

para falar com os reclusos que tinham

tâncias: “Vocês têm uma arma secreta. E é

participado no Programa de Educação

a arma mais poderosa à face da terra. Essa

para a Paz (PEP). De acordo com Anne

arma é a vossa escolha. É toda vossa.

Wolfson, que dirige as sessões do PEP na

Ninguém pode tocar-lhe. Destruí-la. Esco-

África do Sul, “Houve grande entusiasmo

lham. Escolham a paz em vez do caos, o

com a chegada de Prem a estas insta-

amor em vez do ódio, o respeito em vez do

lações, onde as pessoas têm estado a

desprezo. Escolham a clareza em vez da

frequentar o Programa de Educação para

confusão. E vão descobrir o vosso poder. É

a Paz há anos.”

o mesmo poder de que vão precisar quando saírem daqui.”

Um coro de homens saudou Prem quando
ele chegou à sala, onde cerca de 320

O

pessoas

à sua

Zonderwater há cerca de cinco anos,

espera. Todos, exceto 20, eram reclusos da

tempo suficiente para não haver dúvidas

unidade de segurança máxima da prisão,

de que é valorizado tanto pelos participan-

com capacidade para 3.000 pessoas.

tes como pelos funcionários. Há provas

estavam

ansiosamente

PEP

tem

estado

a

decorrer
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em
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crescentes de que, para muitos, a
mudança

observada

tem

sido

duradoura, mesmo para aqueles que
já foram libertados.
Depois

do

evento,

um

recluso

comentou: “Este programa mudou a
minha

vida.

Felicidade,

liberdade,

bondade – eu não sabia como sentir
isso. Não sabia onde encontrar a paz.
A solidão e a melancolia estavam a
destruir-me. Hoje, tenho clareza.”
Um outro comentou: “Agora, sinto-me
preenchido. Precisei de ouvir da fonte.
Ele respondeu às minhas perguntas e
tocou o meu coração. O curso do PEP
mudou a minha vida.”
A Sra. Magaga, uma das vigilantes,
disse: ”Muitos eventos acontecem em
Zonderwater e colocam um sorriso no
rosto

dos

reclusos

durante algum

tempo. Mas o que aconteceu hoje vai
ficar com eles para sempre.”
Depois de responder a perguntas,
Prem saiu, saudado pela audiência,
enquanto o coro recomeçava a sua
música, com refrões corais harmoniosos e aplausos ritmados da audiência.
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