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Estudantes da África do Sul acolhem de 
boa vontade a Educação para a Paz 

Prem Rawat se dirigiu recentemente a estudantes 
matriculados no PEP, o Programa de Educação para 
a Paz, em TSiBA, escola de administração badalada e 
sem fins lucrativos da Cidade do Cabo, na África do 
Sul. A escola é especializada em conceder oportuni-
dades a pessoas com alguma deficiência para que 
se tornem líderes e empreendedores.

Centenas de estudantes de 3º grau participaram do 
PEP, curso inovador multimídia que tem por base as 
palestras internacionais de Prem sobre assuntos 
como paz, esperança, e apreciação. Em 27 de 
novembro, tiveram a oportunidade de debater o 
que aprenderam diretamente com ele, fazer 

perguntas e ouvi-lo falar na escola como parte das 
séries anuais conhecidas como Palestra Anual sobre 
Mudança Social (Annual Social Change Lecture). 
Muitos dos alunos declararam que o PEP teve um 
profundo impacto em suas vidas.
“O programa, acima de tudo, me trouxe auto-cons-
cientização, e o entendimento de que a paz vem de 
dentro e não de algo externo”, disse Mthetho 
Koyana. “Acho que tenho muito mais paz de espírito 
agora do que antes, e sou capaz de acalmar uma 
situação. Posso ajudar na mudança, ser o homem 
certo na hora certa, e lutar pela paz. Cada um de nós 
é igual, independente do passado pessoal. ”
Em meio a discursos globalmente marcados pela 

violência e interesses políticos, outro estudante 
percebeu na mensagem de paz de Prem uma forma 
de “empoderamento” pessoal: “Uma das coisas mais 
importantes que aprendi é que mesmo quando se 
está falando de paz mundial e do que significa, 
Prem Rawat me fez pensar sobre minha participa-
ção como indivíduo. Como ele diz, ‘a paz começa 
com você’”, explicou Monwabisi Mtshamba.  “Nós, 
como indivíduos, temos um papel a desempenhar, 
e o que está dentro de nós se manifesta exterior-
mente também. As ferramentas que aprendi a usar 
no PEP me jaudaram a estar mais contente e a apre-
ciar os outros.”

Designado por numerosas organizações internacio-
nais importantes como um “Embaixador da Paz”, 
Prem Rawat dedicou sua vida – as últimas cinco 
décadas–, a abordar a necessidade humana primor-
dial de paz. Durante a era do “Apartheid”, ele esteve 
na lista negra do governo sul- africano por se recu-
sar a aceitar regras que o proibiam de se dirigir a 
platéias mistas. Já em anos recentes, ele tem visita-
do o país regularmente para falar a diversos grupos, 
desde jovens problemáticos a prisioneiros e líderes 
governamentais.

Em TSiBA, Prem encorajou estudantes a ouvirem 
seus próprios corações e a traçarem seu próprio 
rumo na vida, em vez de serem indevidamente 
influenciados por pressões sociais ou de caráter 
político. “Algumas pessoas pensam que paz é: não 
se zangue, faça exatamente o que eu digo e você 
terá paz. Isso não é paz. A paz está dentro de você.  
Nutra isso.” “Em sua vida, não entre na pilha de 
pensar o que é plenitude. Entenda que a plenitude 
precisa ser sentida. Quando você a sentir e for real, 
você saberá. Você gosta de estar vivo? Porque se 
não gosta, tem algo errado.
Foi uma mensagem que encontrou eco em 
Ndonwabile Ndengezi, um aluno que se prepara 
para se graduar pelo TSiBA. “Nós crescemos pensan-
do que paz é uma coisa que existe em algum lugar 
no mundo externo, e que precisamos encontrar, 
mas o que realmente precisamos alcançar é paz 
interior. Está dentro de todos nós, o que nos possibi-

lita lidar com qualquer situação de forma apropria-
da e humanista.”

A visita de Prem Rawat à África do Sul inclui ainda 
encontros com o renomado ativista social 
Desmond Tutu e outros líderes, alunos do PEP, e 
guardas e funcionários de prisões que facilitam a 
apresentação do PEP aos detentos. 

Informações sobre o Programa de Educação para Paz 

em Português: www.palavrasdepaz.org

Prem Rawat se encontrou com participantes do PEP em TSiBA.
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