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Prem Rawat že veè kot trideset let potuje po svetu
in ljudi navdihuje, da v sebi najdejo mir.

Njegovo sporoèilo je preprosto in globoko. Ko je govoril v Konferenènem centru 
Združenih narodov v Bangkogu na Tajskem, je dejal: »Mir mora biti prisoten v 
življenju vsakogar. Med vsemi stvarmi, ki smo jih poskusili v tem svetu, obstaja 
ena stvar, ki ji nikdar nismo dali priložnosti. Ta stvar je mir. Ni svet tisti, ki 
potrebuje mir; šele ko bodo ljudje tega sveta v sebi èutili mir, bo mir imel tudi 
svet.«

Tistim, ki želijo uresnièevati mir v svojem življenju, ponuja navdih in pomoè. 
»To, kar ponujam ljudem, niso le besede,« pravi, »ampak naèin, da greš lahko 
vase in okušaš mir, ki je v tebi.«

Širjenje njegovega sporoèila, ki je na voljo v veè kot oseminosemdesetih 
državah in v sedemdesetih jezikih, v celoti omogoèajo prostovoljni prispevki in 
prodaja gradiva.

Sebe in svojo družino vzdržuje neodvisno od tega dela. Ustanovil je Fundacijo 
Prem Rawat, ki promovira njegovo sporoèilo miru in odloèno izvaja pomembne 
humanitarne pobude po vsem svetu.

Leta 1957 se je rodil v Indiji in je državljan ZDA. Poroèen je in oèe štirih otrok.

Prem Rawat 



Priznanja

Prem Rawat je v zadnjih štirih desetletjih prejel mnoga priznanja: resolucije in 
uradna priznanja v podporo njegovemu delu, kljuèi mest, pisma spoštovanja in 
povabila vlad so samo nekatere od èasti, ki jih je bil deležen.

Krajši seznam:
resolucije in uradna priznanja guvernerjev Michingana in New Mexica, 
vrhovnega zbora ameriške zvezne države Connecticut, državnega sveta države 
Connecticut, Predstavniške hiše v Pennsylvaniji, vrhovnega zbora Rhode Islanda, 
Zakonodajnega zbora v Wisconsinu; uradna priznanja županov Bostona, Los 
Angelesa, New Yorka, Boulderja, Miamija in Fort Leeja; kljuèi mest: New York 
City, New Orleans, Oakland, Kyoto, Detroit, Miami Beach.

Pisma spoštovanja: mesto Atlanta, Kongresna 
knjižnica Združenih držav Amerike, National 
Geographic Society, Vermont Historical Society; 
posebna priznanja s strani vladnih predstavnikov Los 
Angelesa, Portlanda in Denverja v ZDA.

Nagrada za najboljši televizijski program: Brazilsko 
združenje televizijskih postaj za tedenske oddaje pod 
naslovom Besede miru, v katerih so prikazani odlomki 
iz sporoèila Prema Rawata.



Fundacija Prem Rawat

Fundacija Prem Rawat je posveèena promociji in širjenju predavanj, govorov, 
umetniških del, glasbe, humanitarnih pobud in javnih forumov Prema Rawata.

Fundacija ustvarja in izdaja tiskano, zvoèno, slikovno in spletno komunikacijsko 
gradivo, s katerim njegovo sporoèilo predstavi širokemu spektru obèinstva v 
raznoterih kulturnih okoljih.

Pomemben del misije Fundacije je izboljšanje kakovosti življenja za ljudi, ki so 
tega najbolj potrebni. Fundacija zato pomaga drugim organizacijam, ki podpirajo 
dobrodelne, socialne ali èlovekoljubne programe, ki so v skladu s sporoèilom 
miru Prema Rawata.

Trud Fundacije je osnovan na darežljivosti posameznikov z vsega sveta, ki cenijo 
sporoèilo miru Prema Rawata in njegove humanitarne pobude.

V veliko èast nam je, da lahko to sporoèilo miru predstavimo vse veèjemu številu 
ljudi po vsem svetu.



Pomemben del misije Fundacije je izboljšanje kakovosti življenja za ljudi, ki so 
tega najbolj potrebni.

2005: Fundacija Prem Rawat (TFPR) je darovala pomoè v obliki hrane, za žrtve 
pakistanskega potresa.

2005: TPRF je darovala 75.000 ameriških dolarjev za žrtve Hurricana Katrine v 
ZDA.

2005: pomoè v obliki hrane v okviru inciative Food Aid za jugovzhodno Indijo, ki 
jo je prizadel cunami; 150.000 dolarjev pomoèi za enak namen na Šri Lanki.

2005: TPRF je prispevala svetilke za prizadete v neurju na Grenadi.

2004: TPRF je prispevala 150.000 dolarjev za Svetovni program za hrano, v 
Rimu.

2004: TPRF je v okviru programa Healing the Children omogoèila brezplaène 
operacije za številne otroke

2004: TPRF je omogoèila veè pošiljk riža za vojne begunce na Slonokošèeni 
obali

2003: TPRF je osnovala brezplaèno zdravstveno kliniko v Mehrauliju, v Indiji

Humanitarne pobude



Kaj pravijo ...

»Sporoèilo Prema Rawata je edinstveno: o miru govori iz èloveškega vidika in 
poudarja, da mora pogoje za mir na svetu ustvarjati sleherni èlovek.«
Dr. Pages, vrhovni predsednik Foruma kulture v Barceloni

»Zares mi je v èast, da lahko predstavim tako izjemnega èloveka. Prem Rawat 
govori o miru, ki je v srcu. Navdihuje in spodbuja ljudi, da mir najdejo v sebi in 
prinaša preprosto, pa vendar globoko sporoèilo miru.«
Datuk Dr. Ian Chia, generalni sekretar Združenih narodov za Malezijo in 
podpredsednik Malezijskega inštituta za management

»Zgodovinski in osnovni napredek je mogoè. Toda odvisen bo od volje vlad ter 
skupin in posameznikov, kot ste vi. V takšnem duhu vam želim kar se da 
uspešno prireditev.«
posebno sporoèilo, ki ga je poslal generalni sekretar Združenih narodov Kofi A. 
Annan, na prireditev v Kuala Lumpur v Malezijo

»Njegove besede omogoèajo prostor za globoko refleksijo, zato si zaslužijo 
vsake pozornosti, saj pomenijo povabilo na odkrivanje in uresnièevanje notranjih 
vrednot – zakladov, ki jih najveèkrat prezremo ali zanemarimo.«
predsednik Colombo, nekdanji italijanski ministrski predsednik, doživljenjski 
poslanec italijanskega parlamenta



Nedavne konference

• London, VB, 28. julij 2005; Univerza Oxford
Prem Rawat je govoril uèiteljskemu zboru, študentom in gostom na Oxfordski 
univerzi.

• Canberra, Avstralija, 22. september 2005; Avstralski parlament
Prem Rawat je govoril na posebni prireditvi v avstralskem parlamentu, ob 
mednarodnem Dnevu miru Združenih narodov.

• San Francisco, ZDA, 24. junij 2005; 60. obletnica OZN
Prem Rawat se je odzval na povabilo organizacijskega odbora proslave 60. 
obletnice Združenih narodov. Govoril je diplomatom, vladnim predstavnikom ter 
predstavnikom civilne družbe na prireditvi v Herbstovem gledališèu v San 
Franciscu, kjer je bila pred šestdesetimi leti ustanovljena ta mednarodna 
organizacija.

• Miami, ZDA, 16. junij 2005; donacija Svetovnemu programu za hrano in 
prejem kljuèa mesta Miami
Na povabilo Dr. Eduarda Padrona, predsednika Miami Dade Collegea, je Prem 
Rawat govoril uèiteljem, študentom in gostom v najveèjem avditoriu v Miamiju. 
Miami Dade College je najveèja visokošolska šolska organizacija v ZDA, ki gosti 
163.000 študentov iz 170-ih držav. Izkupièek iz prireditve je šel Svetovnemu 
programu za hrano (WFP).

• Salamanca, Španija, 30. junij 2005
Na prvi 'Konferenci o miru' je Prem Rawat med drugim govoril èlanom 
španskega senata in kongresa, poslovnežem ter predstavnikom civilne družbe.

• Bangkok, Tajska, 17. maj 2005
Prema Rawata je povabila uprava Univerze Thammasat, ki je najveèja tajska 
visokošolska ustanova. Univerza je bila ustanovljena leta 1934, na njej pa so 
študirali mnogi ugledni èlani tajske vlade in uprave. Goste je pozdravil Manu 
Leopairote, dekan Ekonomske fakultete in sekretar tajskega Ministrstva za 
gospodarstvo.

• Barcelona, Španija, 14. junij 2004
Prem Rawat je govoril veè kot 2.000 poslušalcem na prireditvi, ki jo je organiziral 
Kulturni forum. Forum, ki vsako leto traja 141 dni in privabi 5 milijonov 
obiskovalcev, se zavzema za troje: za kulturno raznolikost, za trajnostni razvoj in 
za pogoje za mir. Udeležujejo se ga številni svetovni voditelji, tvorijo pa ga 
konerence in kongresi, ki so usmerjeni k refleksiji.

• Rim, Italija, 7. februar 2004
V konferenèni dvorani Italijanskega senata je predsednik Emilio Colombo, 
nekdanji italijanski ministrski predsednik, nekdanji predsednik evropskega 
parlamenta in doživljenjski poslanec, vodil prireditev, na kateri je Prem Rawat v 
imenu svoje fundacije Francescu Strippoliju – glavnemu svetovalcu predsednika 
Svetovnega programa za hrano – izroèil èek v vrednosti 150.000 dolarjev. Pomoè 
je bila namenjena laènim v Indoneziji.
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