Uma viagem de amor
Levando uma mensagem de paz a uma prisão de mulheres

Desde há três anos que uma equipa de três
pessoas visita a prisão feminina de Ezeiza, na
Argentina, onde faz workshops em que são
apresentados vídeos das “Palavras de Paz”
de Prem Rawat, em espanhol, e material
impresso publicado pela TPRF.
Esta é a sua história.
Todas as terças-feiras, lá vamos nós para a prisão –
para que as reclusas da Prisão Feminina de Ezeiza
possam ouvir a mensagem de Prem Rawat.
Ezeiza fica a 30 km de Buenos Aires, numa área onde
se encontram as prisões federais.
É um longo caminho antes de nos encontrarmos,
cheias de sacos com materiais impressos, pilhas,
CDs, DVDs, cassetes, biscoitos e, sempre que
podemos, walkmans para as reclusas.
Apanhamos uma camioneta, depois, um comboio e,
finalmente, encontramo-nos em Liniers. Aí, apanhamos um autocarro.
Chegamos, finalmente, ao nosso destino. Somos
anunciadas e recebidas pelos guardas e por outros
funcionários da prisão. Logo que temos autorização
para entrar, passamos silenciosamente por portões
ruidosos, portas, celas de prisão.
Algumas reclusas estão a fazer as suas tarefas
matinais nos corredores ou em salas abertas. Há
alguém que nos vê e grita: “Estou mesmo a acabar o
meu trabalho e já vou para o workshop das
Palavras de Paz. Esperem por mim!”
Outra diz muito alto: “Já vou! Por favor, não comecem sem mim!” Até o padre da prisão fica curioso
com o workshop; então, paramos e damos-lhe material
escrito.
Enquanto estamos a montar as coisas, uma
participante diz-nos: “Obrigada por virem e por
continuarem a vir. Há tantos workshops que já
começaram aqui, mas depois pararam.”

Outra diz: “Estou triste e deprimida. Não sei como
voltar a ser feliz. Desde que vim para aqui, nunca
me apetece acordar, mas agora, às terças-feiras,
acordo feliz, sabendo que venho ouvir Prem Rawat
falar de paz.”
Quase logo a seguir, 25 a 30 reclusas chegam à sala.
Algumas vêm entusiasmadas, outras arrastadas, mas
todas vêm preparadas para ouvir. Damos-lhes as
boas-vindas e agradecemos-lhes por estarem ali,
oferecemos-lhes biscoitos e entregamos-lhes os
materiais que elas pediram.
Aquelas que ouvem Prem Rawat durante a semana
com os walkman recebem cassetes e pilhas.
Depois, começa o evento. É um DVD de uma hora de
Prem Rawat a falar numa universidade, na qualidade
de convidado de honra como Embaixador da Paz.
Elas ouvem atentamente. Sorriem, acenam com a
cabeça; de vez em quando, riem ou choram. Uma
mulher diz em voz alta: “Este tipo é um génio. Não
sei onde é que ele vai buscar tanta sabedoria!”
Quando o DVD acaba, segue-se um tempo de
interação. Algumas fazem comentários acerca do
vídeo. Outras escrevem uma mensagem a Prem
Rawat numa folha de papel, que nós depois lhe
enviamos por email.
Outras ainda escrevem-lhe comentários num livro de
expressões:
“Hoje, fizeste-me chorar, tocaste profundamente o
meu coração.”
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“Quando uma flor se abre ao sol, nunca mais pode
voltar a ser botão... isso sou eu. Obrigada pela tua
mensagem.”
“Prem Rawat, neste sítio onde tudo é escuridão,
onde todos estão presos, trouxeste-me a chave
para a paz interior. O meu corpo vive na escuridão,
mas o meu espírito vive em liberdade.”
“Querido Prem Rawat, desde que fui presa, a
minha vida perdeu o sentido. Sentia-me sem vida.
Depois, comecei a ouvir a tua mensagem, aos
poucos. Agora, estou de novo em contacto com a
minha vida. Obrigada.”

É muito difícil persuadi-las a frequentar um
workshop. Mas o das Palavras de Paz tem a
maior audiência de todos. Tem de haver uma
razão.”
Deixamos a prisão e, no regresso, fazemos planos
para o evento da semana seguinte. Combinamos
encontrar-nos outra vez na terça-feira seguinte... e
na seguinte, e na seguinte, enquanto pudermos.
Lembramo-nos do comentário de uma reclusa:
“Prem Rawat, espero que um dia possas vir aqui,
para eu te conhecer. Dás-me tanto sem sequer
me conheceres e sem receberes nada em troca.
Obrigada.”

A seguir, vão-se embora, sorrindo e repetindo vezes
sem conta: “Obrigada por trazerem esta mensagem.
Obrigada, obrigada, obrigada.”
Algumas ficam um pouco mais para nos ajudarem a
desmontar.
O workshop desta semana terminou. Vamos ao longo
dos corredores mais uma vez, no meio do ruído de
portões a bater, de portas, de celas de prisão, de
vozes.
Saímos silenciosamente, refletindo nos comentários
que ouvimos, com o coração cheio de gratidão.
As reclusas desta prisão feminina da Argentina ouvem
semanalmente um vídeo de Prem Rawat.
Não há muito tempo, uma das reclusas foi castigada
por mau comportamento e não lhe foi permitido
comunicar com ninguém durante 10 dias.
Uma amiga conseguiu chegar à cela dela e meter por
baixo da porta algum material impresso com a
mensagem de Prem Rawat.
Quando voltou ao workshop, ela disse-nos: “Aquele
material era a única coisa que eu tinha. Li-o vezes
sem conta. Compreendi muito mais naquele tempo
de escuridão. Por favor, deem-me mais material e
algumas cassetes. Só quero ouvir Prem Rawat e
aprender com ele.”
Na terça-feira passada, encontrámo-nos com o diretor
da prisão quando estávamos de saída. Ele parou e
disse: “Fazem ideia daquilo que o vosso workshop
significa para aquelas mulheres?
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