
Houve “uma melhoria tremenda em relação a acreditar que sentir paz é uma possibilidade. Antes do programa, menos de 42% 
acreditavam que era possível sentir paz. Depois do programa, quase 100% acreditaram que sim. Três quartos (74,3%) sentem 
fortemente que a paz é uma possibilidade em suas vidas.”

Alguns dos outros resultados relatados foram:
■ Os participantes entenderam que têm a escolha de ter sucesso e viver em paz, independentemente das circunstâncias de vida.
■ Os participantes descobriram o poder da esperança e de ter esperança na vida.
■ Os participantes perceberam a dignidade da vida independentemente das circunstâncias.
■ Os participantes descobriram a diferença entre acreditar e saber algo na vida.
■ A maioria dos entrevistados ficou grata pelo programa e não expressou a necessidade de mudanças.
■ Muitos acreditaram que a vida será melhor e que o que aprenderam pode ajudá-los.
■ Muitos acreditavam que teriam se beneficiado dessa educação no início de suas vidas.
■ Muitos desejam que o programa seja estendido para um número muito maior de pessoas.

Avaliação do Programa de Educação para a Paz

    Antecedentes do Estudo
Um estudo de avaliação do PEP foi realizado em junho de 2014 pelo Dr. 
Jamshid Damooei, presidente da Damooei Global Research. Ele analisou 
365 pesquisas de participantes em todo o mundo, de janeiro de 2013 a maio 
de 2014. Os participantes atribuíram um valor numérico a 10 afirmações 
que correspondem aos temas do PEP antes e depois do programa, variando 
de 1 a 5 (5 é Concordo Totalmente; 1 é Discordo Totalmente). 
Havia também 3 perguntas abertas onde os participantes podiam escrever 
seus comentários: o que mais gostaram no PEP, o que poderia ser 
melhorado e quaisquer outros comentários. 

Existem 25 páginas de comentários positivos.

Resumo dos Resultados

O que segue são citações do relatório do Dr. 
Damooei e um gráfico de amostra.

“Mais de 90% e, em algumas áreas, perto de 100% 
concordaram [a variação foi 93,7% -99,4%] e a 
esmagadora maioria concordou totalmente com as 
10 declarações feitas. Isso mostra um grau notável de 
sucesso na transmissão de uma mensagem de paz e 
no impacto positivo sobre os participantes”.

pep@tprf.org

www.tprf.org/pt-br

Aqui está um exemplo de um dos 10 gráficos com análise:

Estou ciente de que sentir paz em minha vida é uma possibilidade.
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T H E  P R E M  R A W A T  F O U N D A T I O N 

PEACE EDUCATION PROGRAM Avaliação - Histórico

Entre em contato com a Fundação Prem Rawat se desejar uma cópia de todo o estudo de avaliação.

https://www.tprf.org/pt-br/



