Tens um dom

O que se segue é a Parte II da interação entre Prem Rawat
e os alunos do Programa de Educação para a Paz
no Estabelecimento Prisional Dominguez em San Antonio, Texas.

PC, aluno do PEP:

SM, aluno do PEP:

Tenho estado a cumprir penas de prisão faz agora 25 anos e já fui
preso 6 vezes.

Tenho vindo a assistir às tuas aulas há pouco mais de um mês e passei
a maior parte da minha vida na prisão. Já fui a psicólogos, já fui a
reuniões sobre o uso de drogas.

Sabes, lá fora, não se ouve este tipo de mensagens, porque, na
verdade, não temos realmente tempo para nos sentar, acalmar e
ouvir mensagens como esta e é por isso que estamos aqui.
Estamos na prisão e temos a oportunidade de ouvir estas mensagens
e, aí, vemos o positivismo que elas têm. Eu vejo em ti um guerreiro.
Quando falaste nas Nações Unidas, em que eu percebi que o mundo
precisa de paz, disseste-lhes que o mundo não precisa de paz, nós é
que precisamos de paz.
Em que é que estavas a pensar quando entraste, logo nas Nações
Unidas, para falar de paz?
Quer dizer, estamos a falar das pessoas que governam o mundo e tu
chegaste ali com esta mensagem. O que é que esperavas que poderia
sair dali?
Prem Rawat:
Bem, tal como em todos os eventos que eu faço, não tinha um
discurso preparado. Queria chegar e falar como um ser
humano para seres humanos. Sim, eu poderia dizer muitas
coisas, mas tudo acabaria por ser só ‘conversa fiada’.
Aquilo de que eu falo não é nada de novo. Olhem para a
História. A prosperidade sem paz é o caos. O caos absoluto.
Porque não tem sentido de orientação, nem dignidade, nem
compreensão.
Para mim, a minha mensagem é para todos. É um equívoco
tão grande quando as pessoas dizem: “Precisamos de paz no
mundo”.
Dito isto, podem dizer: “Estou isento, não preciso disso, o
mundo é que precisa”.
Todos nós precisamos de paz, cada um de nós tem um
potencial, cada um de nós é participante na paz.
No dia em que eu tivesse de preparar o meu discurso só
porque ia falar nas Nações Unidas ou noutro lugar assim, nem
sequer queria lá estar. Acontece que estava no Parlamento
Europeu e, pela gravação, vocês não saberiam que era no
Parlamento Europeu e não nestas instalações.

A maior parte da minha vida, culpei os outros. Ao vir às tuas aulas,
finalmente aprendi a olhar para mim próprio e que a paz verdadeira
vem de mim. E só quero dizer obrigado.
As pessoas dizem-me agora que já me veem sorrir e querem estar
perto de mim.

Prem Rawat:
Quando olhares para ti, fica surpreendido porque, apesar de
haver algumas coisas más, também há coisas muito bonitas.
Surpreende-te com isso. Provavelmente, é isso que te traz
muitos sorrisos ao rosto; é realmente muito bonito.
Nós não somos desperdícios de fábricas só porque fomos
postos num molde um pouco diferente. Ninguém o é.
Tens um dom, que pode afetar tantas pessoas de uma maneira
incrível – todos vocês o têm. Podemos tomar boas decisões na
nossa vida, que podem fazer acontecer coisas maravilhosas.
Sei que estás neste ambiente que, provavelmente, não é lá
muito amigável. Mas o ambiente é o que tu fizeres dele. Há
pessoas que têm tanto dinheiro que nem sabem o que fazer
com ele e algumas estão mais insatisfeitas do que tu estás
neste momento.
Espero que tenhas encontrado algo bonito dentro de ti e que
continues para o resto da tua vida a descobrir isso. E espero
que sejas tu a dar forma à tua vida. Que não seja outra pessoa
qualquer, que tenhas os pés bem assentes.
O problema de nos apoiarmos nos outros é que, quando eles
desaparecem, nós caímos. É precisamente por isso que tens
duas pernas. Usa as duas. Apoia-te nos teus próprios pés.
Sinto-me muito honrado por ter sido convidado por todos vocês
e, se tiver uma outra oportunidade, certamente tentarei arranjar
tempo para voltar aqui. Aquilo que alguns de vocês me
disseram, vou recordar para o resto da minha vida, porque
realmente, realmente me tocou.
Desejo-vos todo o sucesso, porque vocês têm essa capacidade. Podem transformar-se naquele leão e rugir. E sintam
alegria e sintam felicidade. Não tristeza.

Aquilo que eu digo tem de vir do coração.
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