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por Prem Rawat

   esquecemos quem somos.

O QUE É PAZ?

A BUSCA DA PAZ

às vezes
  

  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

O LEÃO E A OVELHA

Ficamos tão envolvidos em nossas causas e definições que não vemos que cada ser humano 
tem a mesma ambição: ser feliz, estar em paz.

Muitos falam de paz. Para muitos, paz é uma ausência de algo. As pessoas vão para um lago 
para fugir do trânsito, “Oh, é tão tranquilo.” Outros pensam que se você fizer algo ou 
realizar algo em sua vida, então você terá paz.

Esta é uma necessidade fundamental que as pessoas têm. A busca da paz vem de dentro de 
você e a paz tambem reside dentro de você. Vou contar uma história.

Um dia, um fazendeiro estava andando pela floresta. Ele encontrou um pobre filhotinho 
de leão desprotegido. Então ele o pegou and o levou para casa e o alimentou. Agora, o 
filhote estava se sentindo melhor e ele o colocou no celeiro junto com as ovelhas. Todos os 
dias, ele levava as ovelhas para pastar e o filhote de leão ia com eles. Dia após dia, a mesma 
rotina – e anos se passaram assim.

O que é paz? É algo inato que reside no coração de cada ser humano? É um estado a ser 
alcançado? Eu digo que o desejo por paz sempre residiu nos seres humanos desde tempos 
imemoriais e continua até hoje. Isso sim é o que devemos ouvir. Isso não é algo que pert-
ence a um grupo de pessoas ou países. Diz respeito a cada ser humano, em sua própria 
maneira, buscando e tentando encontrar essa paz.

Não silencie essa voz, porque essa é a voz que não vê diferença entre os ricos e pobres, entre 
uma pessoa culta e uma não culta. Essa paz é uma necessidade inata em cada pessoa. Assim 
como água, assim como o ar, assim como a comida. Assim, as pessoas no mundo inteiro 
clamam por paz.



 

NOSSA NATUREZA FUNDAMENTAL

o leão e a ovelha
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Um dia, um leão enorme apareceu na floresta e rugiu. Todas as ovelhas correram para se 
esconder. E assim como as ovelhas, o leãozinho também se escondeu. O leão grande, vendo 
o leãozinho, se aproximou dele e perguntou, “O que você está fazendo?”

E o leãozinho disse, “Por favor não me coma!” O leão grande disse, “Te comer? Você não 
sabe quem você é? Por que você está agindo como uma ovelha?” “Oh, por favor não me 
coma.” O leão disse, “Você é um leão.” O leãozinho disse. “Seja o que for – não me coma!” 
Então o leão grande disse, “Venha comigo”. Ele levou o leãozinho até o lago, e disse, 
“Olhe. Veja quem você é realmente.”

O leãozinho olhou para seu reflexo, e ele parecia com o leão grande. Ele disse, “Verdade? 
É isso quem sou? “ “Sim! Isso é o que você é!! Você não vê? Agora, ruja comigo porque você 
não é uma ovelha – você é um leão.” O leãozinho rugiu e agradeceu ao leão grande. E o 
leão grande disse, “Eu não fiz nada. Eu apenas mostrei quem você é.”

Talvez você diga: O que há de errado em ser uma ovelha? Alguém precisa ser uma ovelha. 
Ovelhas existem há tanto tempo e são tão bonitinhas! Elas têm cauda, saltam e ficam aque-
cidas no inverno.”

Eu gosto dessa história porque é o que nos acontece. Esquecemos de nossa natureza funda-
mental. E se não podemos ver quem somos, como poderemos atender às necessidades dos 
outros à nossa volta? É impossível. Não somos o que pensamos ser. Cada um de nós é um 
presente precioso.




