Relatório Anual de Palavras de Paz em 2020
Graças a milhares de doadores generosos, Palavras de Paz Global promove a mensagem de autoconhecimento e paz pessoal de
Prem Rawat em todo o mundo, apoiando seus eventos ao vivo e outras palestras, bem como outras atividades relacionadas ao
seu trabalho.
Por causa da pandemia Covid-19, 2020 acabou sendo um ano de desafios, bem como de novas oportunidades.
Felizmente, graças a uma logística altamente aprimorada, Prem Rawat começou a se mover cedo: o ano começou nos Estados
Unidos com um evento em Denver, Colorado e outro em Los Angeles, Califórnia. De lá, ele voou para a Europa: a tradução para
o espanhol do best-seller de seu novo livro “Hear Yourself” foi publicada em Madrid, Espanha, em conexão com um evento público do autor, três outros eventos realizados em Barcelona, Espanha, seguidos por mais dois eventos em Viena, Áustria.
Depois disso, os preparativos já estavam prontos para os próximos eventos em Buenos Aires, Argentina e Montevidéu, Uruguai,
quando as fronteiras dos países foram repentinamente fechadas na América do Sul e a única opção que restou foi voltar aos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, durante o bloqueio, Prem Rawat passou a expressar palavras de conforto e incentivo às pessoas em todo o
mundo por meio de eventos virtuais. Quando o verão chegou e depois o outono, a adesão estrita aos regulamentos locais da Covid-19 tornou possível organizar um total de 15 pequenas reuniões com distanciamento social de até 130 participantes em vários
países europeus (Espanha, Alemanha, Itália, Grécia, Áustria) e Reino Unido. Isso incluiu um pequeno evento do autor em Milão,
Itália, onde uma tradução italiana do livro “Hear Yourself” foi publicada em Setembro. Além disso, Prem Rawat foi convidado a
falar no Senado italiano, onde um acordo foi posteriormente assinado com o Ministério da Justiça italiano para a implementação
do Programa de Educação para a Paz em todas as unidades correcionais italianas.
Uma breve visita surpresa a Nova Delhi, Índia, foi a próxima, celebrando o “Diwali” local, no estilo indiano, por meio de uma
reunião com distanciamento social de 100 participantes e uma extensa transmissão ao vivo global. Outra reunião com distanciamento social de 100 participantes e com transmissão global ao vivo foi organizada no final da visita de Prem Rawat.
As reuniões com a mídia em 2020 incluíram as entrevistas mencionadas a seguir.

Mídia 2020
Entrevistas na Italia:
•

Ala News

•

TV Radio Unicusano

•

106.6 Radio Rock

•

TG1 Rai

Entrevistas na India:
•

Entrevista com Sumit Shaw

•

India 24 News

•

Dainik Jagran

•

All India Radio – ESD

•

DD National
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38

palestras e entrevistas

Estimados

17.507participantes nos eventos

80.159

seguidores do Facebook (Inglês, Espanhol, Hindi)

7.770

seguidores no Twitter

24.637

seguidores no YouTube

325.358

visualizações no YouTube (4.5259.80 minutos de exibição no YouTube)

161

países onde as sessões de visitantes do site se originaram

183.066
sessões de visitantes do site
1.567.645
€
em doações
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