
Responsável de estabelecimento prisional 
fala sobre o Programa de Educação para a Paz 
da Fundação Prem Rawat

Milhões de reclusos por todo o mundo encontram-se em 
estabelecimentos prisionais superlotados, sem pro-
gramas educacionais que promovam a auto-estima ou 
capacidades pessoais positivas.
 
A taxa de reincidência em alguns estados dos EUA é de 
75% ou mais.  

Em contraste, o capitão Lorenzo Carter,  da Prisão 
Estadual de Dominguez em San Antonio, Texas, informou 
recentemente que,  relativamente aos reclusos de lá que 
frequentaram o workshop da Fundação Prem Rawat 
sobre Paz Interior, menos de 1% voltaram para a prisão.

Durante quase quatro anos, os voluntários da Fundação 
Prem Rawat, Roberto e Chantal Piriz, Sherilyn Strickland 
e Jim Clink, têm apresentado workshops para os 
reclusos com base na mensagem de paz de Prem 
Rawat.

Para organizarem os workshops, têm trabalhado em 
estreita colaboração com o capitão Carter, responsável 
pelos funcionários e serviços de voluntariado na Prisão 
de Dominguez.  Em entrevista recente com Chantal e 
Roberto, o capitão falou sobre os workshops: 

"Em relação aos reclusos que frequentam o 
programa, o seu registo de incidentes disciplinares 
caiu. Mantêm-se afastados dos problemas.   Há um 
impacto positivo sobre todos os que assistem às 
aulas.  É uma das minhas melhores aulas por causa 
da taxa de participação e do resultado final.  Das sete 
que tenho, esta é de longe a melhor. "

O capitão Carter começou a ouvir os vídeos há quase 
quatro anos. Diz ele:

 

"Eu queria ouvir. Queria saber cada vez mais.  Então, 
ouvia quando vinha para o trabalho, quando ia para 
casa, em casa.

Mostrou-me muito dentro de mim... facilitou a minha 
vida, quando compreendi que não tinha de andar irri-
tado. Podemos ter paz dentro de nós.”

"Parecia que ele estava a falar diretamente para mim," 
continuou. "Tudo aquilo por que eu estava a passar era 
apontado por ele... e deu-me maneiras de abordar os 
problemas, de os enfrentar com paz.

Isso mudou-me, mudou a forma como eu lido com os 
meus filhos e o meu relacionamento com outras 
pessoas. Teve um enorme impacto positivo em mim. 
A nível profissional, mudou a forma como lido com os 
reclusos e com a gestão. Ouvi-lo teve um impacto 
positivo enorme na minha vida e continuo a ouvi-lo 
todos os dias."

Com base na sua própria experiência e ao constatar o 
entusiasmo dos reclusos, muitos dos quais escreveram a 
Prem Rawat expressando a sua gratidão, o capitão Carter 
enviou uma carta à Fundação Prem Rawat,  elogiando o 
programa e convidando Prem Rawat a ir falar à prisão.  

"A administração gostaria imenso de o receber cá ", 
disse ele. "Quando ele estiver disponível, recebê-lo-
emos e faremos a divulgação, de modo a que possa 
falar a toda a nossa população que é, neste momento, 
de 2.200 reclusos. 

Só precisamos de saber o dia."

Texto extraído do site da Fundação Prem Rawat 
(www.tprf.org)
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