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“O que este programa me deu de melhor foi 
esperança,”  diz Lucky, um dos graduados do 
recente Programa de Educação para a Paz 
(PEP)  na prisão de Zonderwater, na África do 
Sul.

“A nossa situação na prisão é muitas vezes 
desencorajadora, frustrante e aborrecida. 
Então,  este programa levanta-nos o moral – 
vemos a mudança nos outros e, quando 
acontece connosco, traz satisfação, 
aceitação, tolerância e ar fresco,  o que nos 
dá energia e inspiração para melhores sonhos 
com o amanhã.”

O PEP  tem uma longa e marcante história em 
Zonderwater. Durante os últimos cinco anos, 
750 reclusos tiveram a oportunidade de 
frequentar os cursos do PEP, o que representa 
uma parte substancial de uma população 
total de 3.500. Em Novembro de 2012, Prem 
Rawat  visitou Zonderwater  e falou para 300 
reclusos que tinham frequentado os cursos do 
PEP. A visita foi inspiradora e trouxe mais 
ímpeto e profundidade ao já florescente 
programa do PEP.

Thabo, outro graduado do PEP, tivera uma 
infância traumática. Com apenas quatro anos, 
ele e a mãe tinham fugido da casa do pai, 
onde ela trabalhava como empregada. Mas 
depois ela morreu e ele ficou sozinho, sem 
casa nem meios para voltar a localizar o pai.

“Este programa mudou a minha vida,” disse. 
“Felicidade, liberdade, bondade – eu não 
sabia como sentir isso. Não sabia onde 
encontrar paz. A solidão e a melancolia 
estavam a destruir-me. Hoje, tenho clareza.”

Solomon, outro participante, explicou: “Eu era 
membro de um gangue, sempre a entrar e a 
sair da prisão. Hoje, percebo que a paz é a 
comida dentro de mim. Este é o primeiro 
diploma que  algum a  vez  recebi  em  toda  a 

minha vida. Este programa ajudou-me a 
perceber que sempre procurei fora de mim 
soluções ou alívio para os problemas – na 
religião ou nas drogas – e nada disso 
realmente me satisfez. Agora sei que posso ir 
buscar a minha própria força e recursos 
interiores, para me ajudarem na vida do dia-a-
dia.”

“Fui preso sem ter cometido nenhum crime,” 
revelou Thabang. “Tinha esta raiva cá dentro. 
Aprendi a perdoar e a sentir paz dentro de 
mim. Aprendi tudo isso com Prem Rawat.”

Outro graduado, Phineas, disse: “Estou preso 
aqui há 20 anos. É doloroso. Depois deste 
programa, perdoo aos que me puseram na 
prisão. O que aprendi foi a apreciar o que 
quer que aconteça na minha vida.”

Os PEPs  na prisão de Zonderwater  têm tido 
tanto sucesso – sendo apreciados tanto pelos 
reclusos como pelas autoridades da prisão – 
que, depois da visita de Prem Rawat, já 
começaram novos cursos na Prisão 
Correcional de Joanesburgo, na Prisão 
Pollsmoor, na Cidade do Cabo, e no 
Estabelecimento Correcional de Westville  em 
Durban. Estão a decorrer conversações para 
começar um PEP na Prisão de Malmesbury, na 
Província do Cabo Ocidental.


