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Educação para a Paz na Índia: “única
de muitas maneiras”
Jyoti Singh é profissional de Recursos Humanos com 
mais de 15 anos de experiência no gerenciamento de 
um amplo espectro de funções, projetos e programas 
de RH. Atualmente com sede em Bangalore, Índia, ela é 
voluntária do  Programa de Educação para a Paz (PEP), 
facilitando e coordenando as atividades do PEP no sul 
da Índia. Ela também oferece apoio a voluntários de 
toda a Índia interessados em iniciar PEPs em suas 
regiões.

Foi muito gratificante ver tantas pessoas 
impactadas positivamente pelo PEP na Índia. O 
interesse pelo programa continua a crescer, e eu 
recentemente dirigi um workshop em Moradabad, 
perto da capital de Nova Delhi, para mais de 100 
pessoas que querem facilitar o programa em novas 
áreas em todo o país. Eles estão agora no processo 
de reunião com líderes de diferentes organizações 
que estão interessados em oferecê-lo.

Fui muito bem-sucedida obtendo permissão para 
oferecer o PEP a uma grande variedade de 
organizações, onde foi calorosamente recebido por 
pessoas de todas as esferas da vida. Recentemente 
ofereci oficinas em vários locais em Bangalore, 

incluindo a CONCOR, a GEMS Business School e o 
Departamento de Floresta de Karnataka. A 
CONCOR e o Departamento de Florestas de 
Karnataka tinham funcionários participantes; a 
GEMS teve alunos participando.

Como facilitador, sempre acho muito emocionante 
que, mesmo que os materiais PEP sejam os 
mesmos para todos os locais, nenhuma classe é 
igual. Cada uma é tão única que, onde quer que eu 

vá, sinto que estou facilitando uma sessão do PEP 
pela primeira vez.

O Sr. Rajat G., gerente assistente e coordenador do 
PEP no CONCOR, um grande negócio nacional 
envolvido em frete e armazenamento, 
compartilhou grande feedback sobre o programa. 
"O PEP é único em muitos aspectos. Ele ajuda as 
pessoas a pensar sobre si mesmas. Estamos 
ansiosos para conhecer os outros, mas conhecer a 
nós mesmos nunca atravessa nossa mente 
facilmente. Há muitos programas que temos 
conduzido aqui, mas o PEP é diferente e valioso", 
disse ele.

A missão da GEMS Business School, uma renomada 
instituição educacional, é "incentivar a excelência" 
e cultivar habilidades de liderança. O Sr. Nehruji, 
chefe do Departamento de Administração de 
Empresas, aprovou o currículo do PEP porque ele 
viu valor em sua capacidade de lembrar os alunos 
de suas forças inerentes.

Durante os períodos de reflexão, vários dos jovens 
adultos expressaram que muitas vezes sentem 

tanta pressão para ter sucesso que se esquecem de 
apreciar a beleza da vida. À medida que as oficinas 
progrediam, alguns deles disseram que Prem 
Rawat os estava ajudando a lembrar que, apesar de 
todas as pressões e estresses que eles enfrentam, 
ainda podem se sentir agradecidos por estarem 
vivos.

Também me identifico com esse sentimento. As 
mensagens de Prem Rawat nos vídeos da oficina 
também me ajudam a lembrar a preciosidade da 
vida. Muito obrigado a ele por disponibilizar essas 
oficinas. 
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