
em suas vidas. O foco e a vontade de aprender 
tornaram os cursos muito agradáveis para a nossa 
equipe de voluntários também.

O tema da segunda oficina do PEP é "Agradecimen-
to". Inclui um vídeo de Prem contando uma história 
que o gerente de RH, Dhanjay Singh, disse ter 
achado "forte e bonita". Ele acrescentou: "Todos 
temos falhas, mas a história de Prem ajuda. Eu vejo 
que podemos transformá-las em belos aspectos de 
nossas vidas”.

A quarta oficina centrou-se na "Consciência de si 
mesmo". Um participante disse que as oficinas o 
ajudaram a começar a rever as comunicações 
comuns que as pessoas compartilham e não as 
diferenças." Desde esse dia, acho que vou começar 
a me apresentar simplesmente dizendo: "Eu sou um 

ser humano", disse ele. 

À medida que as aulas progrediam, testemunhamos 
uma paixão em muitos participantes para aprender 
mais sobre si mesmos e como sentir paz em suas 
vidas. Alguns solicitaram materiais suplementares 
do PEP, como artigos e vídeos, que pudessem mos-
trar a seus colegas e também levar para casa para 
compartilhar com a família. Alguns até mostraram 
interesse em se oferecer para facilitar um PEP na 
própria empresa.

O Programa de Educação para a Paz é uma grande 
iniciativa para ajudar a humanidade no mundo turbu-
lento de hoje ", disse um participante.
Concordo totalmente, e continua a ser uma alegria 
para mim e os outros voluntários oferecer o curso 
para as pessoas aqui na Índia.

Educação para a Paz no Telerad Tech
na Índia

Jyoti Singh é uma profissional de Recursos Huma-
nos com mais de 15 anos de experiência na gestão 
de um amplo espectro de funções, projetos e 
programas de RH. Atualmente com sede em Banga-
lore, na Índia, é voluntária do Programa de Educa-
ção para a Paz (PEP), facilitando e coordenando as 
atividades da PEP no sul da Índia. Ela também ofere-
ce apoio a voluntários em toda a Índia interessados 
em iniciar PEPs em suas regiões.

Telerad Tech é uma das principais empresas de 
tecnologia de radiologia e saúde do mundo. Na 
sede da Índia, os funcionários enfrentam cronogra-
mas estritos, pois trabalham rigorosamente para 
desenvolver software de salvamento. Mas recente-
mente deram um tempo em seus horários intensos 
para participar do Programa de Educação para a 

Paz que está sendo oferecido no campus Bangalo-
re da empresa. A Administração nos convidou para 
facilitar o programa, e muitos dos 25 participantes 
nos disseram que teve um impacto maravilhoso 
sobre eles.

Facilitamos o curso ao longo de 10 dias, oferecendo 
uma oficina de uma hora por dia. Os funcionários 
presentes incluíam engenheiros de software, geren-
tes de recursos humanos, funcionários administrati-
vos e médicos. Cada um trouxe valiosas perspecti-
vas e ideias para as aulas que foram expressas com 
entusiasmo durante os períodos de reflexão.

Um refrão comum que ouvimos foi que eles encon-
traram conselhos e histórias de Prem Rawat nos 
vídeos do PEP que têm implicações muito práticas 
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