
devido processo. Pegos no meio do conflito, os cida-
dãos sofreram trauma violento, abuso de seus direitos 
básicos e foram ilegalmente encarcerados. Dezenas de 
milhares de pessoas inocentes foram assassinadas. 

Essas são as cinzas a partir das quais esta fênix está 
renascendo. Após muitos anos na prisão, trancada não 
só por barras, mas também pela perda da liberdade e 
de seus relacionamentos pessoais e um profundo 
desespero, Maria sente que vem se curando gradual-
mente. O Programa de Educação para a Paz tem sido 
um componente vital nesse processo, que incluiu psico-
terapias, amizades e oficinas na prisão. Ao longo de 
várias conversas, ela descreve como, dia a dia, está 
descobrindo sua essência, reconciliando-se consigo 
mesma e recuperando seu verdadeiro eu, enchendo-se 
de crescente compaixão e respeito e até mesmo curan-
do seu relacionamento com seu filho. 

Julia, a facilitadora do PEP, compartilha uma conversa 
recente em que Maria fala sobre seu amor, sua culpa e 
sua esperança em relação ao filho. Ela lamenta o 
quanto seu filho sofreu por causa de suas ações passa-
das – como ele teve que crescer sozinho, sentindo-se 
culpado e perseguido. Ele criou uma identidade própria, 
mas faltavam peças. Ele a excluiu e se fechou.  Eles não 
tiveram um relacionamento por anos; agora está um 
pouco melhor. Durante sua última visita, ele disse, 
“Mamãe, você parece melhor. Vejo que você está 
melhor do que antes, melhor do que as pessoas lá fora 
que estão livres”.

Maria quer dar a seu filho um DVD de Prem Rawat. Ela 
explica que não há nenhuma agenda oculta na mensa-
gem de Prem Rawat, e que se seu filho ficar interessa-
do, ele poderá assistir e aprender mais por si mesmo. 
Ela anseia por um destino diferente para o filho: estar 

livre de outro tipo de prisão, o da privação e angústia 
mental que sofre, legado da violência passada. Maria 
diz a Julia como ela adora seu filho mais do que tudo no 
mundo. Ela quer o melhor para ele e sente que a men-
sagem de Prem Rawat é a melhor.

Em seguida, Maria diz que se sente surpreendida por 
seu crescimento. Ela descreve um encontro com as 
autoridades da prisão para discutir as queixas sobre as 
mudanças que estavam instituindo, como eliminar o 
tempo dos presos ao ar livre para caminhar. Maria se 
sente orgulhosa de como ela já reivindicou mais efetiva-
mente seus direitos, com respeito mútuo e sem gritos e 
agressões que eram antes seu estilo. 

Maria agradece a Julia por ter vindo para a prisão e 
facilitar o PEP. "O que você está fazendo é tão precioso 
para mim, porque este programa está me dando uma 
nova vida", diz ela. Com muita gratidão, e aos prantos, 
ela entrega a Julia uma carta que escreveu para Prem 
Rawat, sendo a primeira vez que escreve algo parecido.

Em sua carta, Maria expressa sua esperança de que o 
Programa de Educação para a Paz possa ser oferecido 
a todos, para que ninguém tenha que sofrer as mesmas 
consequências de ações destrutivas e o equívoco de 
que a paz pode vir pela guerra.

“Quando ouço suas palestras, acho que, se eu soubes-
se anos atrás tudo o que você ensina, eu não estaria na 
prisão. Mas então eu me digo que esse momento, esse 
presente, substitui tudo. Eu tive que chegar ao fundo 
absoluto para sentir tudo o que sua mensagem evoca 
em mim. Agradeço imensamente este projeto para os 
presos. No meu país, há muitas mulheres encarceradas 
por muitas razões. Precisamos curar nossas feridas e 
nos libertar das crenças que nos fazem sofrer”.

O voo da Fênix: o impacto do
PEP sobre uma detenta.

Lenore Bryck é escritora e tradutora voluntária do 
Peace Education Program  (PEP). Sua história sobre o 
impacto do programa é baseada nas entrevistas com 
“Julia,” uma voluntária do PEP na América Latina e 
“Maria,” uma detenta da prisão feminina de segurança 
máxima. Os nomes das pessoas e dos lugares foram 
mudados ou omitidos para manter a privacidade.
 
“Hoje, ouvi você dizer algo que me levou às lágrimas, 
quando falou sobre a guerra e como ela começa primei-
ro com as pessoas”, escreveu Maria a Prem Rawat, de 
dentro da prisão de segurança máxima em que está há 
18 anos. “Como a maioria das pessoas, sempre procu-
rei a paz fora de mim. Eu pensava que era algo que eu 

tinha que conseguir pela força, e somente estabelecen-
do primeiro a justiça social.”

Maria foi condenada por seu papel em um movimento 
militante revolucionário que procurava estabelecer um 
estado socialista e livrar o país do imperialismo. Eles 
acreditavam que havia um sistema de discriminação 
enraizado que empobrecia a população e que medidas 
violentas eram necessárias para alcançar a mudança. O 
governo fez uso de poderes quase ditatoriais para repri-
mir o terrorismo crescente dos diferentes grupos guerri-
lheiros. Muitos acusaram os militares de comportamen-
tos igualmente implacáveis, incluindo massacres, 
abusos, tortura e encarceramentos em massa sem o 
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