
contra isso na minha comunidade porque são um 
grande problema. Desenvolvi um programa de habi-
lidades para a vida e descobri minhas próprias capa-
cidades na arte. A ONG também é especializada em 
atividades de arte e cultura. Estou tentando ser um 
líder positivo na comunidade.

Há pouco mais de um ano, fui apresentado ao PEP, 
e foi uma benção porque mudou minha vida para 
melhor. No começo, não entendi o currículo porque 
pensei que a paz era algo físico. Mas, à medida que 
o programa avançava, aprendi sobre as necessida-
des fundamentais de um ser humano. Agora eu sei 

que não preciso procurar a paz porque já a tenho 
dentro de mim.

Desde que comecei PEP, minha vida mudou no 
sentido de que eu sempre aprecio o fato de estar 
vivo. Isso é importante. Estou respirando, e essa é a 
benção de todas as bênçãos. Prem Rawat mudou 
minha vida, e é por isso que eu quero mudar a vida 
de outras pessoas. Então comecei a ser voluntário 
para facilitar o PEP em minha comunidade e, hones-
tamente, está mudando a vida das pessoas. Estou 
muito feliz em ajudar as pessoas a entenderem a paz 
e a alcançá-la. Elas gostam bastante do programa.

Como o Programa de Educação para
a Paz mudou minha vida.

Mothobi Tlale é facilitador do Programa de Educa-
ção para a Paz (PEP) de 23 anos na área de Phiri em 
Joanesburgo, África do Sul.

Estou escrevendo isso para compartilhar a história 
da minha vida e como o Programa de Educação 
para a Paz ajudou a mudá-la.

Para mim, crescer foi um desafio porque eu estava 
longe de meus pais por um longo tempo. Moro com 
minhas duas irmãs, e como o único menino da casa, 
senti-me pressionado pela família, pelos amigos e 
pela comunidade em geral. Quando eu estava na 
série 10, comecei a sair com os maus elementos da 
escola porque queria ser legal. Comecei a usar 
drogas. Em pouco tempo tornei-me viciado, e minha 
vida começou a mudar.

Comecei com atividades criminosas, roubando dos 
outros e fazendo outras coisas que alimentam o 

hábito da droga. Eu julgava os outros, pensando que 
sabia o que era a vida, só para descobrir depois que 
eu não sabia quem eu era. Aí chegou no ponto em 
que comecei a me fazer perguntas difíceis, senti-me 
desapontado com o que estava fazendo com a 
minha vida.

Depois de me formar no ensino médio, encontrei um 
novo propósito iniciando uma ONG chamada Phiri 
Youth Club. Parei de usar drogas e comecei a lutar 
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