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ESCLARECIMENTOS DE EX-DISCÍPULOS DO PREM BABA 

 

Desde que veio à tona o escândalo das denúncias de abusos do Prem Baba, tomamos a decisão de não 
nos manifestarmos publicamente sobre o caso, trabalhando arduamente para a realização de uma 
reunião com os envolvidos e discípulos mais próximos e antigos. Nossa intenção sempre foi 
proteger a privacidade das pessoas envolvidas diretamente e minimizar o impacto destrutivo que 
isso tudo causaria em suas vidas e de suas famílias, inclusive a do Prem Baba, com a qual temos 
contato íntimo e uma convivência há muitos anos, alguns há mais de 20 anos. Até então, a primeira 
mulher a trazer à tona o abuso, após 8 anos, havia relatado o fato para apenas dois amigos íntimos e 
seu marido. Portanto se alguém iniciou a falar para outras pessoas, esse alguém foi o Prem Baba 
e jamais nenhum de nós. 

 

Sentimos agora que com o rumo que as coisas estão tomando é preciso jogar um pouco de luz sobre 
questões importantes que foram empurradas para a escuridão, lá permanecendo por muito tempo. 
Graças à coragem das mulheres que revelaram esses fatos, a verdade foi exposta, mas está 
sofrendo uma nova tentativa de acobertamento. 

 

Em primeiro lugar sobre as denúncias de abuso sexual. 

 

Um ponto muito importante, que nos deixa tristes e chocados, é a ignorância geral das pessoas em 
relação ao que é considerado abuso. Principalmente mulheres, mais ainda aquelas que dizem trabalhar 
para “a cura do feminino”, “o empoderamento das mulheres” e “o sagrado feminino”. Ver que essas 
pessoas sequer conseguem entender conceitos básicos sobre abusos de poder para obter benefícios 
sexuais, usando relativismos morais que invertem o papel de vítima e abusador, nos deixa estarrecidos. 

 

Entre nós estão as mulheres que fizeram as duas primeiras denúncias e ouvimos da boca delas suas 
versões dos fatos, assim como ouvimos também o lado do Prem Baba. Todo nosso conhecimento 
do assunto vem de fontes primárias, e não do “disse que disse”, do telefone sem fio que corre solto 
nas redes sociais e whatsapp's da vida. Todos nós estávamos na reunião junto com o Prem Baba 
(no domingo 26/08) citada na reportagem da Mônica Bergamo, portanto pudemos ouvir da boca dele 
sua versão e interpretação dos fatos. Podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que as 
denúncias são verdadeiras. É um caso clássico de abuso de poder, uso de manipulações emocionais e 
psicológicas para ludibriar mulheres que estão em situação vulnerável, para conseguir se relacionar 
sexualmente com elas. 

 

Sobre a terceira denúncia que está na reportagem de ÉPOCA, não sabemos quem é a denunciante 
e não tivemos contato pessoal com ela, mas, considerando-se todas as mentiras atuais do Prem Baba 
e seus descumprimentos vários de compromissos assumidos conosco, temos todos os motivos para 
acreditar que é verdadeira. Mas repita-se, esta é a nossa opinião. 
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O discurso do Prem Baba de que foram “relacionamentos amorosos”, fruto do encantamento 
comum que ocorre entre homens e mulheres, naturalmente, não se sustenta. Muito menos a 
mentira de que ele estava oferecendo curas através do tantra. Isso é uma mentira grotesca, facilmente 
desmontada, inclusive na curiosidade em saber como e quem intitulou Prem Baba como “mestre 
tântrico”. Outras dúvidas: Qual tem sido os resultados terapêuticos desses tratamentos nessas(es) 
“pacientes” ao longo desses anos? O tratamento é oferecido para qualquer pessoa em necessidade de 
ajuda com seus problemas na sexualidade, ou só para mulheres com características comuns que 
atraem ao Prem Baba? É oferecido também para os maridos? Porque o marido não tem ciência deste 
tratamento? 

 

Não se trata aqui de julgar o homem Janderson sobre o seu direito de se envolver sexualmente com 
quem bem entender. Ninguém nunca exigiu que ele fosse celibatário, ao contrário de seu discurso, 
desrespeitando o principal preceito da linhagem Sachcha, a verdade.  

 

O que é abuso de poder e abuso sexual? 

 

Tentem imaginar uma mulher que procura terapia, está se sentindo confusa, perdida, está em 
crise e foi pedir ajuda para uma pessoa que está se colocando em um lugar de cuidador. Esta 
mulher em crise no casamento, crise em relação à própria sexualidade, crise existencial, começa a se 
abrir, contar seus problemas, seus segredos, desejos íntimos e por aí vai. Encontra no terapeuta um 
homem que é compreensivo, acolhedor, inteligente, bem resolvido, cheio de compaixão e soluções 
para seus dramas. Ela está em uma situação de vulnerabilidade, sem defesas, em uma relação de muita 
confiança. O poder de influência desse cuidador, em certos casos, é quase ilimitado. Ele pode 
conduzir essa pessoa da maneira que quiser, dependendo de sua astúcia nos jogos de manipulação. 

 

Vamos agora acrescentar um ingrediente importante nessa receita. Esse cuidador (no caso o Prem 
Baba) não é um simples terapeuta. É também um guru espiritual. Um homem que se diz 
libertado do controle do ego, que se coloca com palavras e ações no mundo orientadas 
unicamente pela vontade de Deus. Assim ele se declarava. Na cultura hinduísta, de onde vem sua 
linhagem, o guru é Deus na terra. Ele é como um sol, que recebe a luz divina e jorra através de “seus 
pés de lotus” a luz de amor e sabedoria para aqueles mortais adormecidos que ainda não despertaram 
como ele. É assim que esses homens e mulheres que estão ao seu redor o veem. Estão rendidos a esse 
“poder”. 

 

Quando esse “ser iluminado” escolhe dar vazão a suas paixões e se envolver sexualmente, 
secretamente, com mulheres casadas com homens que também são seus pacientes e discípulos, 
e também se encontram na mesma situação de vulnerabilidade, entendemos que esse não é um 
tipo de “envolvimento amoroso” comum. Isso é abuso de poder sim! Essas pessoas entregaram 
esse poder nas mãos desse homem, porque estabeleceram com ele uma relação de confiança total, 
acreditando nos valores por ele mesmo ensinados, de honestidade, respeito, amizade, auto-
responsabilidade e amor. 
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Para nós a escolha de Prem Baba ao seguir nesse tipo de envolvimento revela uma personalidade que 
está completamente oposta à de um ser iluminado. Qualquer pessoa comum que está em um estudo 
sério sobre espiritualidade e auto desenvolvimento consegue medir minimamente as consequências 
desastrosas e destrutivas que esse tipo de relação pode trazer. É por isso que é considerado crime 
na nossa legislação. 

 

As consequências desse tipo de abuso trazem danos psicológicos e emocionais seríssimos para os 
abusados e suas famílias, que entre crises de identidade, depressão, síndrome de pânico e outros, pode 
levar ao desejo de morte e suicídio. E de fato isso tudo chegou a acontecer com algumas das vítimas 
de abuso de Prem Baba. Se a primeira mulher tivesse concluído essa tragédia, esses fatos jamais 
viriam à tona, e em meio a tristeza e desespero dos amigos e familiares provavelmente ouviríamos 
um discurso do Prem Baba sobre como a transformação planetária “está forte” e lamentando que 
algumas pessoas acabam não aguentando e sucumbindo. 

 

Foram esses dramas pessoais, que duraram anos, e a ajuda de terapeutas de fora dos grupos de Prem 
Baba que levaram as vítimas a tomar consciência de que tinham sido abusadas e criar coragem e 
estrutura emocional para contar suas histórias para seus amigos mais íntimos. 

 

A respeito desse fato é preciso fazer alguns esclarecimentos importantes: 

 

A revelação pública desses acontecimentos não vem de um ato de humildade e conscientização 
amorosa de Prem Baba a respeito de seu processo de auto desenvolvimento. Suas declarações 
admitindo parcialmente sua responsabilidade são reflexos de defesa apenas para tentar lidar com a 
exposição vexaminosa de sua verdadeira personalidade, que essas mulheres abusadas estão expondo. 
É a tentativa desesperada de não perder a majestade de guru iluminado e seu reinado de discípulos 
que o sustentam. Quando o Prem Baba diz em sua carta com relação às pessoas (nós) que estavam 
próximas a ele, “Imaginem onde eu acreditava que havia amor e devoção, na realidade, estavam 
escondidos sentimentos como ódio e inveja”, demonstra sua total falta de maestria, o nível de 
manipulação que ele atua, pois na verdade este é o nosso sentimento, num trocadilho, ele nos 
plagiou !!!! Nós fomos enganados, nós fomos traídos, nós imaginávamos ser ele um mestre, um 
guru, jamais imaginamos que naquele “mestre”, naquele “guru”, havia ódio e inveja. Ódio da 
sua origem e da sua história com seu pai e sua mãe e inveja daqueles que são prósperos, têm 
família e amigos. 

 

Outro ponto, o fato do caso ter se tornado tão público não é consequência da fúria, raiva e 
desejo de vingança dos ex-maridos traídos e do grupo de ex-discípulos considerados “rebeldes 
caídos na escuridão da maldade” como o próprio Prem Baba tem falado por ai. 

 

Desde que uma das denunciantes conversou com o Prem Baba para que ele contasse, junto com ela 
ao ex-marido, apenas um grupo de não mais de 3 amigos íntimos dela estava sabendo, tendo sido 
extremamente cuidadosa tentando evitar ao máximo a exposição pública. Enquanto isso, Prem Baba 
já havia contado sua estória para vários discípulos, inclusive alguns deste grupo. Como as 
pessoas podem achar que é de nosso interesse nos expormos publicamente, principalmente as 
mulheres abusadas? As consequências nas vidas pessoais de cada um de nós são desastrosas e 
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alguns danos chegam a ser irreparáveis. Coisas que teremos que aprender a lidar para o resto da 
vida, enquanto nos esforçamos para nos reconstruir, sentindo as dores de perder amizades, pessoas 
queridas, trabalhos que dedicamos anos e anos, cuidar do lado psicológico e emocional de nossos 
filhos, vencer a vergonha e lidar com ataques pessoais e violentos de discípulos enraivecidos (isso já 
está acontecendo) e muitas outras. 

 

Nossa escolha inicial foi de firmar um acordo com ele (Prem Baba) e outros discípulos íntimos dele 
que estavam no papel de mediadores, na conclusão mútua de que seria menos danoso para todos 
que ele mesmo se retratasse publicamente para seus discípulos. Nas reportagens e no “disse que 
disse” da internet esses fatos foram expostos com tom de um tipo de “extorsão” ou “chantagem” de 
nossa parte, inclusive com a mentira de que pedimos dinheiro em troca de silêncio. Isso não é 
verdade !!! O que foi pedido (e não exigido) ao Prem Baba é que para compensar as consequências 
desastrosas, toda a destruição que suas mentiras causaram, além da retratação pública e da admissão 
de todas as suas responsabilidades, ele doasse parte dos seus bens para obras de caridade, pelo 
fato dele se declarar um líder humanitário. Pois sabemos que obras humanitárias de verdade não 
existem. O citado projeto da India, que sustenta uma escola e que ele alega alimentar 400 pessoas 
diariamente, é mantido pelo Sachcha Ashram de Rishikesh, que possui outros gurus e outras fontes 
de renda, e existe muito antes do surgimento de Prem Baba. 

 

A proporção de escândalo público só começou a surgir porque Prem Baba não se demorou a 
romper todos os acordos, arregimentar discípulos contando suas versões mentirosas dos fatos, 
buscando ajuda desses para lhe defenderem contra os difamados “ex-discípulos antigos que 
sucumbiram a maldade de seus corações” e estão atacando o “mestre”. Inclusive estava no nosso 
acordo que ele não fizesse isso e ele assim concordou. Com o rompimento dos acordos por parte dele 
nos sentimos no direito e na obrigação de contar a verdade e nos opor contra essa trama de mentiras, 
segredos, ocultações e distorções da verdade dos fatos. Ele inclusive já estava indo para a mídia aberta 
contar sua versão dos fatos, depois daquela declaração fraudulenta feita pelo aplicativo Zoom para 
poucos discípulos. As repórteres das matérias é que vieram atrás de nós para ouvir também nossa 
versão dos fatos. 

 

Sabemos que para muitos ainda vai ser difícil acreditar que Prem Baba não se assemelha a qualquer 
coisa que possa ser chamada de mestre. Um homem que se coloca nessa posição, trai amigos, 
pacientes e discípulos, vive correndo atrás de pessoas ricas e famosas que vão lhe dar prestígio e 
dinheiro, e excluindo aqueles que não tem essas coisas para lhe oferecer, agindo de forma contrária a 
todos os valores que prega e ensina, jamais ocupou, em nenhum momento de sua vida uma posição 
digna de mestre. Um homem que trata mulheres como mero objeto de suas fantasias sexuais, 
usando todos esses recursos de manipulação e mentiras só está contribuindo para o massacre 
do feminino que está marcado na história da humanidade. 

 

Outro ponto importante: 

 

Não negamos ter aprendido muitas lições importantes para nosso auto-conhecimento e auto-
desenvolvimento nesses anos todos seguindo o Prem Baba. Aprendemos muita coisa com ele sim. 
Ele realmente traz grandes conhecimentos terapêuticos e sobre espiritualidade. Mas ele que traz esses 
conhecimentos e ensinamentos não tem idéia de como colocá-los em prática. Sem contar o fato de 
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que todo conhecimento que Prem Baba traz está contido também em obras de outros autores, 
como Eva Pierrakos, Eckhart Tolle, Osho, Susan Thesenga, escrituras sagradas, dentre vários. Vá 
pesquisar, é só dar um google. Seus ensinamentos são compilados de outros autores. Toda essa ajuda 
que ele dá, e na maioria das vezes vende, faz parte do pacote para criar a imagem do Guru 
iluminado, que lhe dá essa posição privilegiada de poder. Muita gente (a maioria) cai na trama de 
um sistema de crenças que prende as pessoas na dependência do mestre, na eterna terapia de ficar 
olhando somente para seus eus inferiores, se responsabilizando 100% por todos seus infortúnios, sem 
poder questionar os erros reais que outros cometem, inclusive abusos morais, emocionais e 
psicológicos daqueles que dirigem e conduzem os trabalhos, e trabalhando de graça para um sistema 
que gera altos lucros financeiros para seu dirigente, com a desculpa de que se deve servir a Deus sem 
querer nada em troca. 

 

Nós desejamos que cheguem a todos, o quanto antes, as revelações das ações maldosas daqueles que 
agem nas sombras, na escuridão dos segredos, das ocultações, das mentiras e jogos de manipulação 
para sugar a energia dos outros para seu próprio proveito. Existe um grande sistema que perpetua 
essas práticas no mundo. São muitos os que se dizem mestres iluminados e saem por aí praticando 
essas barbaridades com os outros. Pesquise na NETFLIX e assista vídeos como HOLY HELL, 
KUMARÉ, WILD WILD COUNTRY, dentre outros. 

 

Por fim queremos agradecer muito as centenas de mensagens de apoio recebidas de pessoas que 
tiveram a coragem de questionar e expor esse sistema de mentiras e manipulações no qual estávamos 
presos. Agradecemos também a essas mulheres que com muita coragem estão vencendo seus 
medos e a duras penas criando coragem para trazer tamanha luz a esse mundo, revelando esses 
fatos verdadeiros e chocantes que estavam encobertos pela verdadeira escuridão. Porque é assim 
que essas forças destrutivas conseguem agir no mundo, sempre se mantendo nas sombras dos 
segredos, dos “assuntos proibidos” para aqueles que, segundo eles, não estão prontos para saber. 
Tramando estratégias que manipulam as pessoas de maneira sorrateira, se aproveitando daquilo que 
tem de mais puro em seus corações, que é a fé religiosa/espiritual, a confiança e a entrega daquilo 
que tem de mais precioso. Se aproveitando também daquilo que tem de sobra nas nossas 
personalidades humanas que é muita carência, muita necessidade de ser acolhido, reconhecido, amado 
e salvo por um salvador que resolva nossos problemas e dificuldades. 

 

Às mulheres que tiveram essa coragem, desejamos que recebam toda a força espiritual, todo apoio de 
amigos e pessoas queridas para seguirem firmes em seus caminhos, reconstruírem suas vidas com 
amor e alegria e criarem suas conexões pessoais e genuínas com o Divino, sem intermediários. 
Desejamos força e coragem à outras mulheres que porventura tenham sofrido do mesmo abuso 
para que consigam trazer à tona todo seu sofrimento, a fim de alcançar sua real cura e liberdade. 

 

Seguimos firmes e unidos!!! Que o amor vença sempre!!! 


