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Prem Rawat no Palácio de Kensington, Londres
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O evento no Palácio de Kensington teve como objetivo apoiar o
trabalho do Hospital Oftalmológico de S. João de Jerusalém, fundado
pelos Cavaleiros Hospitalários de S. João, uma ordem de Cavaleiros
com 900 anos de idade. O Hospital Oftalmológico presta cuidados
humanitários oftalmológicos essenciais em Jerusalém Oriental, Gaza e
na Margem Ocidental, tratando mais de 100.000 doentes por ano.
A Fundação Prem Rawat tem apoiado o Hospital Oftalmológico
de S. João de Jerusalém desde há 5 anos com doações para cuidados
oftalmológicos especialmente para crianças. A audiência, incluindo
membros da Câmara dos Lordes, académicos, políticos e celebridades,
foi recebida no Salão de Estado deste Palácio Real histórico.

!
Prem Rawat: Sua Alteza Real, Lordes, senhoras e senhores, é um
prazer estar aqui esta tarde, e especialmente falar sobre o assunto da
paz. Já ouviram coisas maravilhosas que estão a ser feitas pelo
Hospital S. João para ajudar as pessoas. E só vou acrescentar um
pouco mais sobre a paz.
Temos a Fundação Prem Rawat e a Fundação Prem Rawat
acredita de facto em prosperidade, paz e dignidade. Portanto, de
facto não achamos que seja deslocado quando falamos de paz,
mesmo neste contexto. Assim, talvez seja a altura para apresentar o
assunto muito simplesmente. O que é a paz? Não vou por isso criar
uma questão muito sofisticada, porque acho que toda a gente sente
essa necessidade na sua vida. Porque nas minhas viagens, quando vou
ter com as pessoas, não importa se são ricas ou pobres, é isso que
querem nas suas vidas. Querem paz. Mas o que conseguem em vez
disso são todas essas guerras, todas essas ideias que de facto não
querem.
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Um dia, puseram um grupo de pessoas muito importantes numa
sala, para chegarem a uma conclusão sobre política estatal, e eles
estavam a discutir uns com os outros. Cada um tinha o seu argumento
e defendia-o. E alguém na sala virou-se para um homem que estava
sentado muito quieto e disse: "Acha que alguma vez vão chegar a um
consenso?" Ele respondeu: "Sim, chegarão. Definitivamente chegarão
a um consenso." "Quando?" "Na hora do almoço."
Todos podemos ter ideias diferentes mas quando há uma
necessidade, ela suplanta teorias e filosofias e ideias e ideais. Porque
diz: "Isto é importante. Isto é necessário." O que é que aprendemos?
Onde está o desenvolvimento? Onde está o verdadeiro ser humano?
A coroa da criação, a atuar pior do que os próprios seres que é
suposto estarem à frente. E quando vejo em pessoas como vocês o
interesse em ter paz, é verdadeiramente um sentimento muito
exaltante.
Alguma vez voaram para Londres de noite? É bonito, tudo
iluminado — bonito! Mas alguma vez pensaram por um momento para
o que é que estão a olhar? Estão a olhar para lâmpadas individuais.
Uma, outra, outra, outra, juntando-se todas e fazendo aquele
espetáculo. Mas é cada uma. Isto são os fundamentos básicos — nós
somos os alicerces da paz. Somos os alicerces da guerra? Temos de
ser os alicerces da paz.
A paz de que eu falo não é apenas ausência de guerra. Vocês
ouviram tanto sobre o Hospital Oftalmológico. Se um doente vier e
disser: "Doutor, dói-me o meu olho. Não consigo ver." O que é que o
médico vai fazer? Vai dizer: "Bem, vou dar-te este remédio para as
dores," e vai-te embora. É só isso? A atitude do médico é: "Vamos
descobrir o que está mal!" Porque um olho a doer não é normal! O
médico podia dizer:"Claro que é normal! Na tua situação, é normal.
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Assim, tudo bem, vai-te embora." Não! Uma dor nos olhos não é
normal. Não conseguir ver de um olho não é normal! "Vamos
descobrir o problema." E depois, o diagnóstico. Quando o
diagnóstico é confirmado, é seguido pelo tratamento. E o resultado?
"Consegue ver” — esperemos! Consegue ver e já não tem dor.
As guerras, neste mundo, são um sintoma! São um sintoma. A
causa é outra coisa. Já olharam para o mar quando está bravo? Ondas
grandes! E já viram o mar quando está calmo? É o mesmo mar. Qual é
a diferença? Quando há fatores como o vento, a agitar a superfície do
mar durante um grande período de tempo, as ondas formam-se. Mas
quando esses fatores são retirados, acreditem ou não, o estado do
mar ao estar "normal", é estar calmo. Do mesmo modo, quando falo
de paz, estou a falar da paz pessoal, da paz interior. Então, seguir-se-à
a paz social. Seguir-se-à a paz social apenas quando a paz individual
se estabelecer.
Há muito mal neste mundo e há muito bem neste mundo. Quem
quer que tente alcançar o despertar da paz tem de se dirigir ao bem.
Um dos programas que a Fundação Prem Rawat tem, é chegar às
pessoas que estão em prisões. E temos um sucesso fenomenal,
realmente um sucesso fenomenal, ao chegar às pessoas na prisão.
Estas pessoas fizeram coisas erradas. Mas o que tem sido realmente
espantoso é que as instituições à volta dessas instalações, à volta das
prisões, estão a começar a reconhecer a mudança nestas pessoas.
E a mudança é duma natureza fundamental. Elas estão a mudar.
Não a fingir que mudam, mas de facto estão a mudar e a descobrir
que isso é mais libertador do que qualquer outra coisa. Como é que
pode ser? No início deste ano, fui de facto a uma das instalações
prisionais, para falar com eles, para os ver. Alguém se levantou, um
dos rapazes levantou-se e disse: "Sabe, eu nunca sorri! E todos me
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diziam: 'É melhor sorrires se queres que as pessoas gostem de ti.' Mas
eu não conseguia sorrir." E depois disse: "Desde que tenho estado no
Programa que a Fundação apresentou, eu tenho sorrido!"
Tornar um ser humano completo. Então, as coisas mais
maravilhosas começam a acontecer. A paz não é uma meta inatingível.
É cada pessoa, a reconhecer a sua força. Qual é a qualidade de uma
candeia acesa? A qualidade de uma candeia acesa é que pode
acender outras candeias. Uma candeia apagada não pode acender
outras candeias, por mais que tente. Mas uma candeia acesa pode
acender outras candeias apagadas.
Acendam-se com a compreensão da paz, com a bondade que
existe no vosso coração, no vosso ser, pela causa mais nobre ao cimo
desta terra: a paz. Esta é a nossa altura. Façam o vosso melhor. E tudo
o que pudermos fazer para o tornar possível, temos de fazer. Afinal de
contas, temos escolha? Acho que não. Muito obrigado por me terem
ouvido. Obrigado.

!
____________________
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