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Cea mai mare ştafetă cu torţe pentru pace din lume 
uneşte toate ţările europene de la Lisabona la Belgrad 
 
Pe 21 februarie 2014 Lisabona va fi gazda ceremoniei de start a etapei 
europene a Alergării pentru Pace – Sri Chinmoy Oneness-Home Peace 
Run (cunoscută sub denumirea World Harmony Run între 2005 şi 2012). 
Numărând trei decade de existenţă, Peace Run reprezintă cel mai cuprinzător 
şi mai îndelungat efort de mase pentru pace. 
 
De la Lisabona, o echipă internaţională de alergători va duce o torţă aprinsă, 
ca simbol al păcii, transmiţând-o din mână în mână şi de la inimă la inimă 
spre est, pe tot continentul european. Alergătorii vor vizita localităţi, şcoli, 
organizaţii din toate sferele, demnitari şi atleţi, pentru încurajare şi susţinere, 
şi vor stimula astfel lucrul în echipă şi pacea în vieţile noastre de zi cu zi. 
Alergătorii vor fi într-o călătorie de 24.000 km prin 47 ţări europene pentru a 
ajunge la Belgrad pe 7 octombrie. 
  
Sri Chinmoy, vizionar al păcii, a fondat Peace Run în 1987 în spiritul 
înţelegerii, armoniei şi unităţii. De atunci, iniţiativa a vizitat peste 150 de ţări, 
iar echipe internaţionale de alergători au parcurs mai mult de 500.000 km. 
Mesajul simplu al Alergării – „Fă primul pas!” – a inspirat milioane în întreaga 
lume. 
 
În 2014 Alergarea se va desfăşura pe toate continentele şi va vizita peste 100 
de ţări. Viteza cu care cursa se va deplasa în următoarele luni este de apr. 
100 km pe zi. Unul sau două vehicule urmează echipele de alergători în timp 
ce aceştia poartă zilnic torţa din oraş în oraş. Alergătorii vor trebui să acopere 
zilnic între 10 şi 30 km. 
 
Mesaje de încurajare în adresa Alergării au parvenit de la mai multe 
personalităţi de talie mondială, printre care Preşedintele Mihail Gorbaciov, 
Preşedintele Nelson Mandela, Maica Tereza şi Carl Lewis. Carl Lewis, 
purtătorul de cuvânt al Peace Run, a comentat: „Ducând Torţa, milioane de 
cetăţeni fac un pas pentru armonie şi contribuie la crearea punţilor peste 
barierele culturale şi sociale care separă ţară de ţară.” 
 
Alergarea este un eveniment non-profit organizat şi finanţat în întregime de 
voluntari, care doar încearcă să încurajeze bunăvoinţa între oameni şi ţări. 
Peace Run nu caută să strângă bani şi nu promovează vreo idee politică. 
Oricine poate participa: atleţi şi non-atleţi, tineri şi bătrâni; oricine poate să 
ducă Torţa câţiva paşi, câţiva metri sau câţiva kilometri, ori să salute 
alergătorii în timp ce trec prin localitatea sa. 
 
Pentru a afla mai multe despre Alergarea pentru Pace şi a urmări progresul 
echipelor vizitaţi “Live from the road” pe www.peacerun.org. 
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