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Educando o Coração: Prem Rawat Falando
com Estudantes da Malásia, na Indonésia
A turnê em andamento de Prem Rawat na Região 
do Pacífico Asiático inclui visitas recentes à 
Indonésia e à Malásia, onde ele dirigiu uma 
mensagem edificante aos alunos da Universidade 
matriculados no Programa de Educação para a 
Paz (PEP).

Principal iniciativa da The Prem Rawat Foundation 
– a Fundação Prem Rawat, o PEP é um programa 
inovador encontrável em 48 países, e ajuda aos 
participantes de modo que cultivem recursos 
internos naturais tais como força, esperança e paz.
 
Em um evento na Universidade Stikom, em 16 de 
setembro último, o governador de Bali, Made 
Mangku Pastika, elogiou o PEP pelo importante 

papel na mudança de predisposição mental hostil 
em gente do mundo inteiro. “A sociedade está 
infestada de muitos medos e conflitos. Educação 
para a paz dá força às pessoas para poderem 
resolver conflitos de modos positivos, para que 
nossos anseios por paz possam ser respondidos.”, 
disse. E prosseguiu: “Os alunos precisam receber 
educação para a paz, de modo que possam ser 
criativos e usar seu coração para resolver 
problemas. A educação para a paz nos ensina a 
respeitar o próximo.”

Em sua primeira visita a Bali, na Indonésia, Prem 
Rawat fez o discurso principal no fórum sobre paz 
da Stikom University, que incluiu ainda música 
tradicional, dança e uma sessão de perguntas e 

respostas com os estudantes. 

Nos comentários mais destacados de sua fala a 
centenas de estudantes e representantes 
proeminentes da Faculdade de Administração, 
Prem Rawat enfatizou que as pessoas detêm o 
poder de encontrar paz em suas vidas, a despeito 
dos imensos desafios sociais.

“O que você está buscando está dentro de você. 
Se você quer paz, isto é bastante possível – 
porque a paz reside no coração de cada ser 
humano”, disse ele.

Em 26 de setembro, Prem Rawat levou uma 
mensagem de paz similar em profundidade a 
centenas de estudantes e ao corpo docente e 
administrativo da Universidade de Taylor, em 
Kuala Lumpur. Primeira instituição a oferecer o 
PEP na Malásia, a Universidade de Taylor é uma 
escola prestigiada, cuja missão holística é 
enriquecer mentes, mãos e corações de seus 
alunos.
 
Em sua fala, Prem Rawat encorajou os estudantes 
a aprenderem a ouvir seu coração. ”A paz vem do 
coração. Não estou falando de algo físico que 
bombeia sangue.” E continuou: “Exatos 50% de 
cada ser humano são bons, e exatos 50% de cada 
ser humano são ruins. Esses 50% bons são os que 
têm a ver com a paz. O coração nos dá a 
capacidade de optar pelo bem. Faça uma 
opção na vida, por ser real, pela alegria. Permita 
a esse coração se tornar o participante maior 
em sua vida.” 

Prem Rawat encarna perfeitamente o “ethos” da 
Universidade de Taylor: mente, mãos, e coração, 
disse Rani Kaur, professor e anfitrião do evento. 
“Estivemos batalhando com o aspecto do 
coração, mas com o Programa de Educação para a 
Paz fomos capazes de cumprir com o elemento 

que faltava, tanto para os alunos como para a 
faculdade.”

Durante um período de animados debates, no 
fórum, os presentes acolheram bem a 
convocação para a ação feita por Prem Rawat, e a 
escola pretende expandir o PEP nos meses 
vindouros.
 

Taylor’s University, a primeira instituição da Malásia a 

oferecer o PEP. Sessão de perguntas e respostas com Prem 

Rawat e corpos discente, docente e administrativo, falando 

de paz.
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