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Bases do Estudo
Foi feito um estudo de avaliação do PEP em junho de 2014 pelo Dr. Jamshid 
Damooei, do Damooei Global Research. Foram analisados 365 inquéritos de 
participantes de 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, entre 1 e 5 (5-
Concordo totalmente; 1-Discordo totalmente). Havia ainda 3 questões em 
aberto em que os participantes podiam escrever os seus comentários: o que 
mais gostaram no PEP, o que podia ser melhorado e quaisquer outros 
comentários. São 25 páginas de comentários positivos.

Resumo dos Resultados

Seguem-se citações do relatório do Dr. Damooei e uma 
amostra de um gráfico.

“Mais de 90% e, em algumas áreas, perto de 100%  con- 
cordaram [o intervalo foi de 93.7% a 99.4%], e a 
esmagadora maioria concordou completamente com as 
10 afirmações apresentadas. Isto mostra um notável grau 
de sucesso do programa em divulgar uma mensagem de 
paz e em ter um impacto positivo nos participantes.”

         Eis um exemplo de um dos 10 gráficos com análises:

Estou consciente de que sentir paz na minha vida é possível para mim.

Foi “uma melhoria enorme no que respeita a crer que sentir paz é uma possibilidade. Antes do programa, menos de 42% acreditavam 
que era possível sentir paz. Depois do programa, quase 100% acreditavam que era. Três quartos (74.3%) sentiam profundamente que a 
paz era uma possibilidade nas suas vidas.”

Alguns outros resultados descritos foram:
 Os participantes entenderam que tinham escolha para ter sucesso e viver em paz, independentemente das suas atuais 

circunstâncias de vida.
 Os participantes descobriram o poder da esperança e de a terem na sua vida.
 Os participantes compreenderam a dignidade da vida, independentemente das circunstâncias.
 Os participantes descobriram a diferença entre acreditar e saber algo na vida.
 Muitos dos que responderam estavam gratos pelo programa e não expressaram necessidade de alterações.
 Muitos acreditavam que as suas vidas iam ser melhores e que aquilo que tinham aprendido podia ajudá-los.
 Muitos acreditavam que teriam beneficiado desta formação mais cedo nas suas vidas.
 Muitos queriam que o programa fosse alargado, a fim de abranger um maior número de pessoas.

      Por favor, contacte A Fundação Prem Rawat, 
se desejar uma cópia do estudo completo da avaliação.
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