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Como Avatares, nós lembramos quem somos e quem não somos.
Lembramos que não somos coisas. Lembramos que não somos
nenhuma das idéias de nacionalismo ou raça pelas quais os huma-
nos lutam. Não somos expressões nem identidades. Somos a fonte
dessas coisas e podemos criar melhor.

Despertar, em um certo sentido, é descobrir que existem outras
possibilidades.

Harry Palmer  
autor dos materiais Avatar

HAbilidAdes AdquiRidAsHAbilidAdes AdquiRidAs
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Estou revisando o ReSurfacing neste fim de semana. Tenho con-
seguido tremendas mudanças em minha consciência. A vida pare-
ce/é tão mais fácil. Eu sou capaz de tomar decisões para direcionar
o fluir de minha vida com mais facilidade.

Nova consciência esta manhã. Eu tenho a habilidade de em um
instante ir de uma consciência turva a uma de clareza pura ao deci-
dir faze-lo, por exemplo “Eu escolho clareza!”       

M.J.K.
 ReSurfacing

ClARezA PuRA
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Encontrei uma nova confiança nos exercícios e quão poderosos
eles são. Eu tenho abraçado a mim mesma durante este curso e
aprendi a amar e apreciar todos meus aspectos. Minha grande
esperança é que eu não resista fazer os exercícios em minha vida
diária.  Amar a vida e estar livre da necessidade de amor e aceita-
ção é um simples, maravilhoso e brilhante lugar para se estar. 

M.D.W.
 ReSurfacing

um Simples LugAR

PARA Se EstAR

�  � �  �



Os dois dias que eu passei fazendo este curso tem sido ilumina-
dores ao darem uma visão sobre como alguém pode apagar o eu e
tornar-se parte de um todo cósmico. Eles também deram orienta-
ções sobre como lidar com pontos problemáticos na vida de uma
pessoa sem deixar que estes a ponham para baixo.

S.R.
 ReSurfacing 

um Todo Cósmico
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Querido Harry,
Hoje eu fui apresentada ao Mini-Curso de Manejo Básico

da Atenção. Foi verdadeiramente incrível! Antes de começar,
eu decidi que eu queria ser capaz de “decidir no que colocar
minha atenção e provavelmente apreender como priorizar no
que minha atenção deveria estar”.

Ao longo do Mini-Curso, houveram novas ferramentas
para serem usadas que forma muito úteis para mim. Eu tive
grandes experiências e descobertas pessoais com os exercícios
5 e 6. A Parte Um do exercício 5 foi especialmente útil porque
agora e também no futuro eu posso usá-la para tirar mais do
que estiver fazendo no momento. Então, no exercício 6, eu
adorei a lista de projetos inacabados e a idéia de dividi-los
em partes para que se tornassem mais factíveis. A Parte 3 do
exercício 6 foi divertida e aliviadora. Eu adorei os exemplos!

Finalmente, é maravilhoso ter o conhecimento de que estes
assuntos inacabados estão tomando a preciosa atenção que é
tão valiosa para viver agora, simplesmente desperdiçando-a.
Ter este conhecimento e ser capaz de lidar com coisas antigas
e ter atenção livre de volta para o “Agora” é muito lindo.
Obrigada!

E.G.
O Curso Avatar

O AgoAR É TÃo Lindo
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Ao sentir as crenças dentro de mim e me identificar com elas, eu
as senti em diferentes partes de meu corpo com vários níveis de
intensidade. Às vezes, emoções brotavam: lágrimas, risos... a últi-
ma crença que eu escolhi foi “Eu tenho respostas para tudo que a
qualquer momento precisarei saber”. Sentir esta crença e identifi-
car-me com ela foi maravilhoso e ainda é! Na verdade, o exercício
como um todo o foi. Mas o sentimento que acompanhou esta cren-
ça foi uma sensação que vinha de dentro de meus calcanhares - e
subia por minhas pernas até meus quadris. Foi grandioso! Eu me
senti poderosa e forte. Eu me sinto poderosa e forte!

M.K.P.
 O Curso Avatar

PodeRosA e FoRte
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Querido Harry,
Os melhores nadadores são aqueles que aprenderam a nadar...

Obrigado pelas aulas de nado!

M.Z.
O Curso Avatar

AulAs de NAdo
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Descobertas poderosas sobre comportamentos passados e expec-
tativas. Uma direção mais clara em como atingir os objetivos e
desejos em minha vida sem mudar de curso, duvidar ou buscar
aprovação dos outros. A clareza que eu faço acontecer. Eu consegui
muito mais nos últimos sete dias do que eu pensei originalmente
que poderia.

K.J.
O Curso Avatar 

umA DiReçÃo ClARA
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Que jornada mais expansiva: eu me sinto viva, eu me sinto forta-
lecida, eu sinto clareza e mais importante, EU SINTO! Eu alcancei
um profundo sensação de paz, harmonia e alegria dentro de mim
que eu havia previamente escolhido acreditar que não existia na
vida. Eu lhe envio todo meu amor e gratidão Harry; eu sei que
você pode senti-lo.

B.S.
O Curso Avatar

Eu Sinto!
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Querido Harry:
Obrigado por todas as ferramentas! Eu sou especialmente grata

pela escala de desempenho no Manual do Máster. Eu tenho estado
no nível de frustração já por um tempo, pensando que perseveran-
ça iria de alguma forma me empurrar para o outro lado. Eu agora
sei que meu fingimento estava me impedindo de realmente sentir
aonde eu estava, mas quando eu me permiti um maior comprome-
timento com auto-honestidade, fui capaz de ser mais verdadeira
do que nunca. A escala de desempenho sugeriu que eu voltasse
alguns passos e renovasse, ir mais devagar. E funcionou! Eu estive
atropelando a mim mesma, mas agora eu ganhei a coragem para
relaxar e simplesmente ser eu mesma. Ao fazer isto, meu nível de
comprometimento, paixão pelo trabalho e reverência aos materiais
aumentou enormemente. Obrigado por seu amor e devoção à
humanidade.

S.D.
O Curso Avatar

um CompRometimento

mAis PRofundo
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Olá Harry Palmer, meu nome é Christina e eu tenho 13 anos de
idade. Percorrendo seus cursos eu aprendi muitas coisas a meu res-
peito que eu não sabia. Eu sei que tive muita diversão e muitas
lágrimas. Mas elas foram lágrimas de alegria. Eu amei todas as
experiências que eu tive ao fazer seus cursos. Obrigado por todos
seu amor e apoio.

C.J.S.
O Curso Avatar

LÁgRimAs De FelicidAde
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Eu me sinto fonte e que sensação boa. Eu acabo de completar um
dos exercícios e “passei”. Fazer este exercício específico foi a coisa
mais difícil, mas ele produziu os resultados mais fantásticos em
mim/meu ser. Obrigado por todo o trabalho que você fez para
desenvolver estes cursos. Eu fiz os Mini Cursos também! Eu espero
por muitos outros dias felizes deste exercício com você e todos os
comprometidos Másters. Que você continue bem e feliz.

M.J.K.
O Curso Avatar

DiAs Felizes
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Este procedimento é incrível, me permitiu sentir os conflitos, o
desalinhamento, a tensão, o estresse entre o contraste de
capaz/incapaz para expansão e abertura; sentir como crenças limi-
tantes confinam o ato de criar. Graças a Deus (Harry) pelo “des-
criar” e “recriar” a experiência desejada. Mais de “Eu sou feliz de
ser eu”.

P.C.
O Curso Avatar

GRAçAs A Deus
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Eu tive a oportunidade de experimentar todos os mini cursos
durante este curso Avatar. Eu vim com a intenção de desmanchar
um padrão. Eu quero ser capaz de assumir mais responsabilidade
com compaixão, respeito e reverência de forma consistente. Em
minha aventura eu descobri muitas coisas e cheguei a uma com-
preensão mais profunda de sua frase que diz que conforme as des-
cobertas vão se tornando mais profundas, mais simples elas vão
ficando. Eu terminei estes cursos com uma experiência mais clara
dos domínios de minha vontade, atenção e habilidade de usá-las
mais deliberadamente. Eu apreciei que minhas percepções tem a
ver com os julgamento pelas quais elas passam e geralmente elas
tem há ver com meus próprios erros que eu recuso em reconhecer.
Engraçado como isso funciona. Enquanto termino o Alinhamento
de Vida, uma experiência soa alto: eu decido. Obrigado por passar
estas ferramentas de uma maneira que eu possa rapidamente lem-
brar a mim mesmo disso.

T.P.
O Curso Avatar

EngRAçAdo Como Isso

FuncionA 
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Querido Harry,
Durante o exercício da seriedade durante o programa da manhã,

eu tive uma descoberta que me fez mudar. Foi a sensação de per-
der a pele de meu corpo. Eu descriei uma identidade. A coisa legal
foi que eu senti que se eu voltasse para olhar para ela ou falar
sobre ela, explicá-la ou descreve-la, isso seria como profanar um
momento de iluminação. Uma prática de manter minha atenção na
primária, seguindo em frente. O passado não existe! Vivaaaaa!!!!
Meu amor à você.

T.D.
O Curso Avatar

Seguindo Em FRente
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Eu estava fazendo um exercício com outro aluno. Houve muito
drama e frustração. Ela estava se sentindo com medo e vulnerável.
De repente, aí esta ELA. Era como se estivéssemos olhando demo-
radamente uma para a outra em uma pausa do tráfego de lados
opostos de uma rua muito agitada. Era verdadeiramente ela. Isso,
literalmente, tirou meu fôlego. Ambas o sentimos e parecia que o
mundo tinha parado. As lágrimas se acumularam ambos pares de
olhos. Então, prosseguimos. Esse momento por si só valeu o curso
todo para mim. Eu estou começando a compreender agora. Isto
realmente funciona. Com amor e gratidão.

M.R.
O Curso Avatar

Aí EstÁ ElA
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Eu esperei até o último dia do curso para compartilhar com
vocês minha experiência diária que eu compartilho com outros, eu
sou feliz! É minha escolha. Eu posso criar uma vida que está ali-
nhada com meu eu superior. Que conceito! O curso, as ferramen-
tas, a organização, a intenção e primária estão todas passando por
mim como um rio caudaloso que flui o mais rápido possível em
direção a uma EPC*. É o mais próximo de propósito que já estive
ou especialmente senti neste planeta. Obrigado por tudo que você
fez para manter a integridade, para manter o barco navegando! Eu
sempre desistia e já tive propósitos extraordinários, estava tudo
encoberto por coisas minhas e não eu! Que você esteja bem. Que
todas nossas primárias sejam experimentadas. 

D.T.
O Curso Avatar

*EPC (Enlightened Planetary Civilization) = Civilização Planetária Iluminada

Eu Sou Feliz!
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George estava certo e eu estou feliz de ser assim. Ele me disse
Avatar era o melhor conjunto de ferramentas para transformação
pessoal e global. No final dos anos 80 e início dos 90, eu sentia meu
mundo. Eu me referia a ele como tendo uma vida cheia de encan-
tos. Eu achava que ela era um presente.

Então, cheia de pensamentos eu saí dela e meu mundo encolheu
e eu estava bloqueada de criar “grande”. Nos últimos dois anos
meu objetivo era sonhar grande, mas eu não conseguia. Com as
ferramentas Avatar, eu posso sentir de novo e, mais importante, eu
sei como sentir. Eu sou fonte. E agora eu não só estou sonhando
grande, mas estou de volta ao lar.

A.W.
O Curso Avatar

SonhAndo GRAnde
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Oi Harry. Eu realmente entendi que eu não sou minha mente. É
demais! Quando estou empacada, é como jogar um jogo de ilusão
de ótica e esquecer que estou apenas olhando para uma miragem.
Então, de repente, alguém (como um outro Avatar) vem e lhe dá
um tapinha nas costas. Ah, é mesmo, era só um jogo! Com amor.

J.M.
O Curso Avatar

Só um Jogo
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Querido Harry:
Eu queira compartilhar meu sucesso. Eu precisava de integração

futura e após falar com Kathy e Tonny hoje, eu acabei por esclare-
cer o que eu ganhava em “me esconder”. UAU! Eu joguei esse
padrão toda minha vida em todos meus relacionamentos e locais
de trabalho.

Avatar é o melhor presente que eu já ganhei. Obrigado por seu
amor, comprometimento e perseverança e obrigado pelas pessoas
que você tem inspirado para fortalecer esta criação. Avra e John são
fantásticos e fortalecedores colegas de equipe. Eu não vejo a hora de
comunicar a você muitos outros ganhos/realizações, etc. Com amor.

S.Z.
O Curso Avatar

Escondendo-me
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Hoje eu terminei o curso Avatar em Orlando, Flórida e eu posso
verdadeiramente dizer que hoje é o início de minha nova
vida...criando minhas experiências de acordo com minhas crenças.
O curso durou nove dias ...nove dias de descobertas estarrecedoras
sobre mim mesmo as crenças que controlaram toda minha vida até
aqui. A todo momento eu fui guiado com amor, apoio e dedicação
pelos Másteres Avatar no processo de me tronar um Avatar. Mais
incrível ainda! Os exercícios e ferramentas fornecidos são tão sim-
ples. E, mesmo assim, os resultados são empolgantes, impressio-
nantes e grandiosos!! Esta é uma palavra nova para mim, mas
usada muitas vezes durante o curso. Porém, as mais descritivas
palavras tornam-se pálidas em comparação com a experiência vivi-
da. Eu sei que meus amigos Avatares compreendem o que eu estou
tentando expressar e eu espero que muitas, muitas mais pessoas
decidam experimentar serem os criadores de suas crenças e
SEREM FONTE. Para um melhor, amoroso planeta. Até que nos
encontremos novamente no curso Máster, com amor e profunda
apreciação para todos vocês Avatares.

F.D.
O Curso Avatar

GRAndioso
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Esta foi a mais intensa, expansiva e importante semana de minha
vida!

A habilidade de CRIAR o resto de minha vida e o nosso chama-
do mundo será para mim, e tomara para muitas, muitas mais pes-
soas, a melhor experiência do universo.

Criemos um mundo melhor!!!

S.B.
O Curso Avatar

um mundo melhor

�  � �  �



Que maravilhosa, profunda experiência. Eu me sinto tão leve e
em paz. Eu agora vejo o que está realmente lá, ao invés de meus
julgamentos. Eu sinto total clareza em como eu criei as experiên-
cias relativas de “bom” e “ruim” em minha vida e estou preenchi-
da com tal alegria em minha existência a habilidade de ajudar
outros.

Durante o curso senti uma variedade de emoções e isso me forta-
leceu completamente.

Obrigado por este maravilhosos presente. Ele me fez ver quão
maravilhosa é a humanidade.

G.H.
O Curso Avatar

TotAl ClARezA
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“Tudo está bem” - sim!
Tudo é possível; não há limites. Eu estou OK.
Depois de lutar por tanto tempo com “Eu não posso fazer isto”,

eu descubro que posso. Nada nem ninguém pode tirar isso de mim
- a não ser que eu escolha deixar isto partir.

Eu realmente crio  minha realidade. Eu gosto disso.

T.B.  
O Curso Avatar

Eu Gosto Disso
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Maravilhoso! Estou cheio de entusiasmo e feliz pelo que eu con-
segui no curso.

Sinto meu poder, meu novo poder. Eu realmente descobri o que
eu  posso fazer.

Agora se alguém me perguntar “Você pode...?” minha resposta
será “Sim, EU POSSO!!”

J.D.  
O Curso Avatar

Sim, Eu Posso
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Muito obrigado aos Másteres por sua perseverança, porque me
levou muito tempo.

No começo do curso eu disse: "Não tenho nada que eu queira
mudar". Ao prosseguir, no entanto, eu comecei a sentir que havia
coisas a meu respeito que eu queria mudar. Eu descobri que meus
sonhos permaneceriam sonhos se eu não mudasse o padrão de
minha vida.

Agora, com Avatar, eu passo a acreditar que eu posso tornar
meus sonhos realidade.

Y.M.  
O Curso Avatar

Sonhos ToRnAm-Se

ReAlidAde
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Que nove dias incríveis. Começando de certa forma cético eu fiz
o curso baseado em nada mais do que uma intuição de que era a
coisa certa a se fazer.

Este foi o feriado da minha vida.
Eu ganhei muito mais tempo de verdade para viver.

P.H.
O Curso Avatar

FeRiAdo DA minhA vidA
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Este curso é fenomenal. Não há nenhum aspecto da vida de
alguém que não possa ser melhorado com o Avatar. As ferramentas
Avatar fortaleceram "músculos" que eu achava que não tinha.
Sendo um estudante de medicina, os passos que eu dei neste curso
irão me permitir e ajudar pacientes de uma maneira que eu nunca
imaginaria possível.

Eu descobri que eu criava meus próprios limites e, com Avatar,
eu posso quebrá-los. Este curso me ajudou e continuará a ajudar
com meus estudo, eu mesmo, os momentos difíceis na vida, assim
como os bons também. Para mim, Avatar é como uma revolução
mágica para a ignorância humanitária. A revolução simplesmente
se fortalece com mais e mais alunos e Másteres empregando as fer-
ramentas em suas vidas. Um dia nós iremos coletivamente atingir
uma Civilização Planetária Iluminada.

E.B.A.
 O Curso Avatar

umA RevoluçÃo mÁgicA
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Eu achei que estar consciente de mim mesma era tudo. Que nada
mais existia além disso. Mas Avatar me mostrou o maravilhoso
mundo da awareness e o profundo sentido da vida.

Eu estou evoluindo e, assim, o mundo está evoluindo. Um
microscópica gota de água pode sim fazer coisas incríveis.

P.B.  
O Curso Avatar

PRofundo Sentido DA vidA
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Qual é o verdadeiro trabalho a ser feito neste planeta? ...É fazer a
nós mesmos mais conscientes, lembrar a nós mesmos que nossa
natureza essencial é não-violenta e aumentar a quantidade de com-
paixão e cooperação no planeta.

Compaixão e consideração, mesmo quando não parecem ter um
efeito no outro, liberam forças restauradoras e calmantes em seu
próprio corpo.

Harry Palmer  
Autor dos materiais Avatar

CuraCura
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Durante o mini curso da Compaixão, eu experimentei uma
grande descoberta. Ao fazer o exercício da compaixão, eu
chorei e senti uma conexão com meu pai, uma conexão que
não sentia desde pequena - eu não lembro ter este sentimen-
to pelo meu pai. Eu o senti, seu medo e dor e humanidade, e
compreendi com meu coração que ele estava evitando sofri-
mento e buscando felicidade pelas únicas maneiras que ele
conhecia.

Após quase trinta anos de vitimosidade, eu agora sinto, ao
invés daquele culpar e dor, abundante amor envolvendo o
coração dele a partir de meu coração.

E algo me diz que ele o sente - e está realmente feliz agora,
sem saber porque e sem precisar saber o porquê.

Obrigado a você Harry, obrigado, obrigado por me guiar
na realização de trabalho da mais alta ordem.

J.V.
 ReSurfacing

DA mAis AltA ORdem
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Querido Harry:
Eu experimentei uma avaliação muito carinhosa hoje. Pela

primeira vez eu aceitei com gratidão a ajuda dada a mim em
buscar uma perspectiva diferente. Eu agora compreendo eu
estou limpando questões de integridade sobre abuso de poder.
Obrigado a Avra, os Másteres Qualificados, os Internos
Avançados, os Másteres e os alunos neste curso. Obrigado
pelo carinhoso apoio.

N.R.  
O Curso Avatar

AceitAçÃo GRAtA
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Eu tinha uma massa persistente e agora se foi. Eu não sabia
o que era quando comecei o procedimento, mas tão rápido
quanto eu a encontrei e a experimentei, ela desapareceu e o
que existia era apenas uma incrível energia brilhante! Meu
espaço se abriu completamente e todas minhas "preocupa-
ções"desapareceram! Que procedimento incrível! É maravilho-
so experimentar e sentir tudo sem resistência. É uma sensação
maravilhosa poder sentir!

E.G.
O Curso Avatar

EneRgiA BRilhAnte
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Eu sou muito mais leve do que antes de começar Avatar. Muitos
obstáculos que causavam-me dor foram descriados de minha vida.
Meus desejos foram desmontados para as questões básicas princi-
pais e então tornaram-se atingíveis. Agora eu realmente sinto que
posso criar a vida que quero e não o que eu acho que deveria que-
rer. Muito obrigado, o curso valeu muitas vezes mais o que eu
paguei.

G.B.
O Curso Avatar

muito mAis Leve
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Eu tenho sofrido de distúrbio de estresse pós-traumático e
tenho tido pesadelos e ataques de ansiedade todas as noites
nos últimos seis meses, além de flashbacks e episódios disso-
ciados todo momento que pensava ou falava sobre o evento
causador. Eu fui estuprada e tomei uma overdose, entre outras
coisas, este último ano. Ontem a noite, sábado, após oito dias
de Avatar, eu acordei como sempre de um pesadelo aterroriza-
dor sobre o estuprador e usei o “Sinta” para me acalmar. Foi
muito natural fazer isso, tão natural quanto os ataques de
ansiedade costumavam ser. Dentro de alguns minutos, os sen-
timentos associados com o pesadelo se dissiparam e eu voltei a
dormir e dormi tranqüilamente SEM NADA DE PESADELOS!

Eu estava maravilhada e satisfeita em acordar descansada
esta manhã, com uma atitude positiva e esperançosa em ini-
ciar este último dia do Avatar, muito diferente de meu EU
usual que se sentia ansioso e com flashes de pesadelos. Eu me
peguei fazendo o “Sinta” em meu caminho em direção a
Altamonte desde minha casa em Orange City. Eu estava pre-
sente e atenta ao dirigir. (Isso foi bom). Obrigado a vocês por
este maravilhoso presente que é o Avatar. 

J.T.
O Curso Avatar

NAdA De PesAdelos
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Eu vim para o Curso ReSurfacing como um ser cético, dis-
posto a dar uma chance para que algo florescesse. Uma alcoó-
lica em recuperação com anos de diferentes tipos de terapia,
incluindo o AA, eu era cínica com a atitude de “mais uma
coisa que não funciona neste cabeça-dura”. Eu tive dores crô-
nicas no meu pescoço, na parte superior das costas e abdô-
men nos últimos 25 anos. Nenhuma quantidade de tratamen-
to físico, emocional ou mental me ajudou. E ficava cada vez
pior quando eu reforçava dizendo “Toda vez que faço isto...”.
Eu tive um resultado fantástico. Eu posso sentir minhas cos-
tas e ombros livres da dor, eu posso parar com minha necessi-
dade de que meu filho seja perfeito para provar que eu não
sou inferior. (Fontes de dor e eu posso descriar quaisquer
crenças de minha parte sobre ele não ser ok). Isto é apenas a
cereja no topo do bolo. O “bolo” de minha experiência Avatar
é muito grande para descrever aqui.  

P.M.
O Curso Avatar

A CeRejA No Topo Do Bolo
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Eu tive ataques de pânico sobre ser boa o suficiente e a crença de
que eu preciso ser perfeita por toda minha vida. Por anos tenho
tentado superar estes obstáculos debilitantes. Hoje, usando um dos
exercícios, eu fui até o início desses obstáculos e fui capaz de
deixá-los partir. Eu vejo os medos e crenças como um casco de tar-
taruga no qual eu me enfio dentro. Ele me protege, mas também
me mantém separada. E muito boa a sensação de sair do casco e
sentir o sol nas minhas costas.

Janice H.  
O Curso Avatar

SAindo Do CAsco
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Isto foi absolutamente iluminador. Após anos de terapia, traba-
lhando para eliminar estas crenças que tem me impedido de atin-
gir meus objetivos pessoais, eu agora me sinto fortalecido para
descriar essas crenças. O que eu alcancei aqui é reforçado pelo fato
de que foi experiencial; não é mais uma análise intelectual abstrata,
mas uma experiência sensorial completa de como crenças são cria-
das e como podem ser descriadas.

Obrigado por criar isto. Este é absolutamente um presente para a
humanidade. Eu sou grato a você e envio meu profundo amor e
apreciação em sua direção.

Também, não tenho suficientes palavras para agradecer os
Másteres. Eles são incríveis. Estou encantado pelo espírito, energia,
inteligência, sacrifício e amor que eles tem. Eles tocaram meu cora-
ção de uma maneira inesquecível.

Não vejo a hora de reencontra-los e todos os outros Másteres e
alunos no próximo Curso de Másteres.

F.A.  
O Curso Avatar

um PResente PARA

A HumAnidAde
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Tudo que sempre quis foi ser feliz e amar a mim mesma. Esse
presente me aconteceu antes mesmo de eu completar a seção II.
Por favor saibam quem minha doutrinação era de que a vida
nada mais é que um véu de lágrimas continuamente reforçado
pela dor, esforço, confrontos e desesperança. Eu já havia tenta-
do todas as vias em direção a este objetivo de amor, felicidade,
serviço e despertar espiritual – nenhum deles forneceram os
meios para alcança-lo como Avatar fornece, e com tal simplici-
dade!

J.S.  
O Curso Avatar

Tudo Que SempRe Quis
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Por 39 anos, desde que eu tinha três anos de idade, eu tenho
enfrentado a mesma questão. Ao usar os exercícios do perdão e
outras ferramentas do Avatar, tenho sido capaz de verdadeiramen-
te “sentir” questão e encontrei poder pessoal ao faze-lo. Não tenho
mais medo dessa questão e eu sei que posso usá-la de uma manei-
ra positiva para o futuro.

D.J.  
O Curso Avatar

PodeR PessoAl
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As experiências desta semana são muito intensas e impressio-
nantes. Eu passei por vales profundos mas agora estou cons-
ciente de montanhas altas. Finalmente encontrei as ferramentas
para me ajudar em minha vida.

Por vários dias eu fiquei empacado em mim mesmo por
causa de tristeza ou alguma outra coisa e não conseguia sair
disso. Agora eu vejo novas possibilidades para uma existência
cheia de alegria que faz sentido.

Obrigado a todos os Másteres por estes nove dias. Fantástico.

J.G.
O Curso Avatar

montAnhAs AltAs
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Eu sinto que eu redescobri quem eu realmente sou. Eu não tinha
percebido quão para baixo eu havia me tornado por minhas pró-
prias experiências e criações. Eu agora sei que eu posso experimen-
tar qualquer coisa, boa ou ruim, sem que isso influencie minhas
ações futuras. Eu posso criar quem eu quero ser e me livrar de
meus gremlins. Hoje eu começo nova em folha!

D.S.  
O Curso Avatar

NovA Em FolhA

�  ��  �



Quando eu comecei O Curso Avatar meus objetivos eram desfru-
tar do curso e encontrar alguns meios de aliviar a dor crônica diá-
ria que eu tenho (criado) por muitas décadas. Eu estava preocupa-
da em como eu lidaria com esses nove dias. Logo de início, meu
Máster me deu ferramentas para reduzir minhas crenças e meu
sentimento de dor. Se isso fosse tudo o que eu conseguisse no
curso, ele já seria ótimo. Mas eu experimentei descobertas incríveis
relacionadas às minhas crenças e com a ajuda de todos, eu pude
ver através da miragem que eu tinha criado como sendo minha
vida. Minha tolerância e compaixão dentro e fora de mim e pelos
outros expandiram além de tudo que eu antes pensava ser possí-
vel. Minha crença da dor está sendo transformada.

Os ganhos para todos aqueles que me rodeiam não tem preço.

M.D.
O Curso Avatar

DescobeRtAs IncRíveis
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Querido Harry,
Quando eu peguei o Vivendo Deliberadamente e li parte da sua

jornada pela primeira vez, eu já sabia que eu gostaria do Avatar e
senti que "estas eram pessoas do meu tipo." Mas eu não poderia
imaginar naquela época que eu estaria sentado aqui, após nove dias,
SENTINDO tudo e todos e ficando tão bem com isso. Eu tenho meu
eu de volta – e tenho as rédeas de minha vida outra vez - e há infi-
nitas possibilidades e oportunidades para brincar, expressar-se, criar
e sentir. Eu estive preso em uma guerra de resistência com criações
muito velhas - umas que eu nunca tinha reconhecido ou soube que
eu poderia descriar. Estava encerrado em uma prisão criada por
mim mesmo, pela minha resistência a experimentar conexões ou
sentimentos incômodos, e sem saber por que. Mas neste curso o
milagre mais miraculoso de todos aconteceu: Eu aprendi a sentir
outra vez; e também a conectar. Era permitido sentir - o mundo não
acabaria. Agora eu tenho as ferramentas e o poder para sentir outra
vez qualquer coisa que eu queria - liberdade. Eu não tenho mais que
evitar as pessoas ou temer o “como elas poderiam me fazer sentir".
Eu não tenho que resistir tudo que eu criei. Eu posso experimentar a
mim mesmo e a todas as minhas criações. Estou empolgado por
poder dividir isto com os outros. Obrigado.

G.W.
O Curso Avatar

Reinos dA minhA vidA
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Eu sempre pensei que eu era flexível na minha abordagem a
diferentes situações, questões, e pessoas. 

Quão errada eu estava? 
Visto de onde eu estou agora, eu sei que eu estou somente come-

çando a compreender as ferramentas da caixa de ferramentas
Avatar. E eu gosto. Eu agora sei que no tempo e lugar apropriado
(como num passe de mágica) uma pessoa mais necessitada vai cru-
zar meu caminho, ou, por algum período de tempo, andará ao meu
lado. Em vez de resistir essa pessoa, eu agora lhe dou as boas-vin-
das e valorizo todas as lições da vida e também os atos de bondade
e de compaixão como presentes preciosos. Eu não estou sozinho.

J.J.
O Curso Avatar

TodAs As Lições dA vidA
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Com o Avatar todos ganham. Cada pessoa que se transforma em
um Avatar muda a consciência coletiva em uma direção de maior
tolerância e maior compreensão. Ajudar-se com o Avatar ajuda a
todos ao mesmo tempo. Quando você assume responsabilidade
pela sua vida, você começará a apreciar a sabedoria de todas as
suas criações e encontrará nelas lições fortalecedoras.

Harry Palmer  
Autor dos Materiais Avatar

Em ApReciAçÃoEm ApReciAçÃo
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Eu resisti por quatro anos. Não posso dizer que a espera foi boa
mas eu posso dizer que valeu a pena. Estou grato por todos aqueles
que passaram antes de mim e pavimentaram este caminho, criando
esta ferramenta para a humanidade. Eu aguardo com alegria
minhas próximas etapas. Obrigado do fundo do meu coração.

M.H.
O Curso Avatar

vAleu A penA

�  ��  �



Queridíssimo Harry:
Obrigado por disponibilizar para mim a experiência de "vida"

que eu sabia que existia, apenas não podia encontrá-la. Eu a criei.
Eu estarei no curso de Másteres em um par de semanas e então no
curso Wizards. Obrigada pelo que você orquestra para o planeta.
Eu estou com você.

T.B.
O Curso Avatar

Eu A CRiei
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Caro Harry:
Eu agora compreendo o conceito de acreditar nos outros até que

eles acreditem neles próprios. Eu comecei a falar com a minha
amiga sobre o Avatar há nove anos. Em 2001, ela finalmente se pre-
senteou com o Resurfacing. Eu contatei e inspirei minha amiga
pelos últimos quatro anos. Ela está aqui. Ela originalmente havia
apenas se inscrito para a seção 2 e 3, mas agora se inscreveu para o
curso Másteres e Wizards também! Ela fez o Mini-Curso básico da
vontade no dia quatro e ganhou sua vida de volta! Ela e eu espera-
mos por muito tempo por este momento. Ela perguntou "se eu já
tinha desistido de alguém?" E vendo-a e sentindo-a voar, senti que
só posso acreditar nos outros enquanto eles acreditarem neles mes-
mos. Ela também disse durante um exercício, "então é isto que
você tem feito para mim todos estes anos?" Obrigado por estas fer-
ramentas, Harry. Você é o cara! Você ajudou a mudar a vida da
minha querida doce amiga. Muito amor.

T.T.
O Curso Avatar

EspeRAndo PoR Este

momento 

�  ��  �



Agora que eu experimentei o Avatar, nesta incrível boa hora,
o que ele é? É a viagem da sua vida e uma viagem para o resto
da vida. Obrigada por este incrível presente para este universo.
Não existem palavras para descrever nem como eu me sinto, e
nem a minha gratidão por todos da Star's Edge e pela minha
Máster Beth White. Eu sinto como se alguém tivesse me virado
de cabeça para baixo, tivesse me esvaziado completamente e
agora... uau, quantas possibilidades. Eu acredito que quando
nós atingimos novas vibrações nós podemos influenciar as
vibrações deste planeta. Eu estou no caminho e eu os verei no
curso Wizards. Sem mais palavras, somente amor e apreciação
como eu jamais pude expressar.

D.B.D. 
O Curso Avatar

A viAgem DA SuA vidA
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Eu me sinto mais vivo, real e presente do que jamais me senti em
toda minha vida. Obrigado, Harry, pelo convite para ficar extasia-
do pelos próximos 100 anos. Eu aceito o desafio, enquanto dou o
próximo passo neste incrível caminho para a criação de uma
Civilização Planetária Iluminada com meus amigos.  

N.K.
O Curso Avatar

Eu Aceito O DesAfio
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Caro Harry
Muito obrigado por criar um espaço tão maravilhoso para

nós. Toda a experiência foi maravilhosa. Eu tive uma mudança
significativa em minha consciência e em minha concepção do
que é real. Viver neste espaço está alinhando minhas intenções
com o objetivo de criar uma EPC e não dá para expressar
como me sinto. Obrigado por tudo que você é e tudo que você
faz para todos nós. Com todo meu amor.

D.C.
O Curso Avatar

um EspAço mARAvilhoso
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Queridos Harry, Avra, e todos: 
Como pôr o sentimento em palavras? Esta semana eu final-

mente deixei-os entrar, todos vocês, Avatar, os materiais, o
sangha. Se passarmos pela vida e criarmos o espaço para nos-
sos novos Avatares, eu pessoalmente e todos ao redor, nós
criaremos uma EPC. Eu estou finalmente aqui. Obrigada por
criar pacientemente e com amor um espaço até que eu deci-
disse aparecer. Não existem palavras para expressar isto, mas
eu sei que vocês podem sentir a essência. Com muito amor e
apreciação.

K.W.
O Curso Avatar

DeixAR Tudo EntRAR
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Caro Harry:
Eu mudei!  Eu estou no time agora!  Podemos criar uma EPC!

Conte comigo!

C.R.
O Curso Avatar

Pode ContAR Comigo
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Eu estou totalmente impressionado com minha experiência com
o curso Avatar. Eu sabia que eu aprenderia muito, entretanto, eu
nunca esperava, nem no meus sonhos mais loucos, me sentir tão
incrível! Eu devo gratidão a todos os Másteres e à experiência
Avatar.

B.C.
O Curso Avatar

meus Sonhos mAis Loucos
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Nenhuma palavra pode traduzir este momento muito precioso
da minha vida. É um novo começo com muitas aspirações maravi-
lhosas. Eu desejo agradecê-lo Harry, por tal ato de amor de com-
partilhar este precioso material Avatar. Eu agradeço também todos
os belos Másteres que me ajudaram a tornar-me um Avatar.

A.A.
O Curso Avatar

Este momento PRecioso
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Querido Harry:
Nos últimos dois dias eu experimentei uma vida real, que só vejo

esporadicamente em minha vida. Minha Máster, Marilyn Atteberry,
foi a fundamental guia amorosa. As palavras que eu necessito para
descrever a experiência não existem. Apenas meus agradecimentos
por terem a coragem de mostrar as pessoas como viver. Obrigado.

A.F.
O Curso Avatar

vidA ReAl
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Eu acabei de terminar o curso Avatar. Quando eu comecei, meu
objetivo era chegar o mais perto possível de quem eu verdadeira-
mente era antes das minhas criações (pais, doutrinações, opiniões,
filtros, etc..) terem me afetado. Mas eu consegui muito mais do que
isso. Obrigado por “fazer tanto", Harry.

K.D.
O Curso Avatar

muito AmoR
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Eu fiquei sabendo sobre o Avatar há um bom tempo mas eu espe-
rei até agora para finalmente ver sobre o que se trata. Tudo que eu
posso dizer é que eu nunca vou hesitar em explorar outra vez! O
Avatar guiou-me à liberdade - liberdade da sobrecarga dos segre-
dos. Eu nem consigo imaginar o que me espera no curso Másteres... 

Espere, sim eu posso!

L.A.
O Curso Avatar

GuiAdo À LibeRdAde
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Eu nunca me senti tão amado em minha vida. Eu tentei fazer
com que os Másteres repetissem o padrão da minha vida e
depois me abandonassem. Mas eles recusaram a experimentar-
me através dos filtros aos quais eu estava desesperadamente
grudado. Eles, no entanto, preferiram experimentar-me como
um bonito ser espiritual e me ofereceram apoio e amor. Eu fui
inundado pela compaixão que me foi dada. Eles eram capazes
de ver o que eu desejava quando eu estava pronto para que
eles desistissem de mim. Eles recusaram que eu falhasse e
agora eu sou fonte.

J.B.
O Curso Avatar

AgoRA Eu Sou Fonte
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O Avatar é a melhor coisa que me aconteceu. Mudou a maneira
como eu me vejo e como vejo os outros ao meu redor. Eu sinto
amor por tudo e todos e tenho uma surpreendente paz interior.
Obrigada por todo o apoio. Eu estou feliz.

M.S.
O Curso Avatar

A melhoR CoisA
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Eu estou tão agradecida pelo que recebi aqui; todo o amor e
apoio. No momento eu estou sem palavras. Quando 2005 começou,
eu não estava com medo do futuro porque eu senti que algo me
aguardava. Eu não tinha nenhuma impressão do quanto eu obteria
neste curso. Do fundo do meu coração eu quero apenas agradecê-
los por tudo o que vocês fizeram por mim! Nunca na minha vida
me senti melhor do que agora.

K.F.
O Curso Avatar

vAleu A PenA
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Com o anúncio e a celebração de cada novo Avatar eu vejo a EPC
manifestar-se na minha frente. Não existe recompensa melhor do
que ver um ser humano amigo acordar.

E.S.
O Curso Avatar

nÃo Existe RecompensA

melhor
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Meu sucesso neste curso vai muito além da meta inicial. Eu me
encontrei. Eu encontrei minha apreciação pelos outros. O presente
é fenomenal. Você não pode dar algo que valha mais a pena para
alguém. 

G.N.
O Curso Avatar

O PResente É FenomenAl

�  ��  �



Embora eu não possa expressar este sentimento de realização em
palavras, eu quero, acima de tudo, pedir desculpas a mim mesmo
por ter ignorado o meu precioso eu por tanto tempo. Eu também
quero agradecer aos Másteres por terem me acordado, alguém que
estava dormindo há 27 anos.

Eu acabei de plantar uma semente em um solo muito fértil... 

J.E.C.
O Curso Avatar

Solo muito FéRtil
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Eu tenho agora uma vida que eu quero viver e criar. Eu estou
muito agradecido ao Harry Palmer por ele ter tido a coragem de
trazer o Avatar para o mundo. Agora eu entendo e sinto amor
incondicional. Meu maior sucesso foi que toda a resistência em
minha vida, mundo e universo era eu não viver deliberadamente e
não viver como Fonte. Se você não tem a ferramentas Avatar você
não pode se responsabilizar por sua vida; somente sua própria
coragem e as ferramentas Avatar te dão isso.

O mundo não precisa de outro Messias, Emissário ou Guru com
um conjunto de crenças que não sejam as suas. O mundo precisa
das ferramentas Avatar e do Vivendo Deliberadamente. 

M.G. 
O Curso Avatar

AmoR IncondicionAl
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Quando eu vim para o Avatar eu estava a um mês na pior
depressão que eu já tive. Eu sentia que nadava desesperadamente,
mas que minha cabeça continuava debaixo da água. Eu não podia
remar mais rápido e eu não tinha mais força. Meu Máster, o Doug,
vinha me falando do Avatar por anos mas eu já o tinha riscado da
minha lista como um tipo de “coisa que não é para mim”.

Eu estava dividindo minhas tristes estórias com Doug e ele disse:
”Sabe, o Avatar pode te ajudar com muitas coisas – especialmente
com esse sentimento de estar perdida e de falta de poder.”

Pela primeira vez eu escutei e de repente soube que esse era o
lugar que eu deveria estar.

Eu comecei o curso uma semana depois e eu não posso acreditar
a mudança que eu tive de mentalidade, atitude, e tudo!! Eu me
sinto incrível!

Obrigada pelo maravilhoso conjunto de ferramentas. É o melhor
presente que eu já recebi. 

S.M.
O Curso Avatar

O melhoR PResente
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Obrigado Harry por ser um pioneiro na criação de ferramentas
necessárias para permitir que as pessoas tenham uma passagem de
volta à fonte de awareness.

Eu sabia que a viagem ia ser desconfortável, algo parecido a nas-
cer outra vez, no sentido físico.

Eu me sinto como um bebê aprendendo como recriar meu uni-
verso, desta vez cheio de beleza, maravilhas e harmonia.

Eu estou ansioso para trazer minha nova família para a criação
de uma EPC. 

G.E.
 O Curso Avatar

TRAzendo minhA

novA FAmíliA
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O Avatar não procura substituir suas crenças. Ele não tenta abalar
sua fé ou estremecer suas fundações.

Avatar fornece a você ferramentas para que você possa experi-
mentar totalmente suas crenças e para que você possa fazer isso
deliberadamente.

O propósito de uma prática espiritual não é transformar-nos em
peritos de qualquer ritual ou prática, mas sim realmente experimen-
tar quem você é.

Harry Palmer  
Autor dos Materiais Avatar

PRocuRAndoPRocuRAndo
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Harry:
Eu acabei de completar a Seção II e eu gostaria de dividir minha

experiência com você e minha gratidão por você. Aqui está o que eu
acabei de escrever, na volta desta incrível experiência: “Eu me sinto
como se eu tivesse sido transportada de outro planeta para este. Deve
ser isto que um anjo sente observando “do outro lado”. Nada parece,
é sentido ou soa igual. Eu me SINTO como se estivesse invisivelmen-
te pairando sobre esta dimensão. Parte dela – não estou totalmente
aqui ainda. Eu me sinto completamente desconectada da realidade,
como se eu já soubesse disso hoje cedo. Eu estou "pesada" com leveza.
Eu pareço deslizar pelos corredores como um fantasma invisível.

Eu quero sentir isto para sempre. Eu me sinto como fonte, criação,
tudo que existe. Eu estou aberta e sou uma com tudo o que existe. Eu
sinto um amor incondicional por cada indivíduo. Aberta mas segura,
completamente segura. Eu não tenho pensamentos. Eu estou serena”.

Há seis dias eu escrevi: “Eu me sinto como se eu estivesse esca-
vando nas profundezas das águas turvas do oceano, onde o chão de
lama é profundo. Eu tenho um dos meus pés preso nesta lama
enquanto cavo cada vez mais, buscando os tesouros escondidos,
embaçados pela experiência de vida. Quando eu encontrá-los, eu sei
que necessitarão ser polidos para que o diamante bonito e brilhante
que está encoberto seja revelado".

Obrigada pelas ferramentas a encontrar, polir e sinta o brilho
desse diamante.

D.B.D.
 O Curso Avatar

PesAdA Com LevezA
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Quando eu vim para o Curso Avatar, eu não sabia sobre o que se
tratava. Graças a Deus! Eu provavelmente teria julgado-o comple-
tamente! Este curso me ajudou a descobrir o Eu - Fonte – Criador, e
por isso eu estou agradecida.  

C.C.
O Curso Avatar

DescobRindo A

mim mesmA
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Quando eu vim para o curso, eu senti que deveria existir
algo mais na vida.  Mas eu não conseguia entender porque
eu continuava rodando em círculos, me sentindo incapaz de
sair disso. As ferramentas que eu consegui no curso Avatar
me deram a possibilidade, de não somente, entender sobre a
vida (muitas coisas que eu já sabia mas eram muito difíceis
de experimentar) mas também sobre mim mesmo. Foi como
abrir meus olhos para ver minha própria vida. Muito
Obrigada!

T.B.
O Curso Avatar

minhA PRópRiA vidA
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No começo eu sabia que o curso Avatar iria de alguma
maneira mudar minha perspectiva de vida; era um tipo de
sentimento visceral, então eu decidi ir. Sem dúvidas. O que eu
não sabia era o nível de mudança que eu estava prestes a expe-
rimentar. Foi uma confirmação a uma sabedoria interior que
eu sempre tive mas sobre a qual eu nunca estava seguro. O
Avatar desatou minha awareness, o sentido da criação.
Carregou-me com um energético acordar, com aquela sensação
de conexão, de unidade e do tempo presente. E, a estar sempre
presente enquanto crio, experimento e descrio, e eu o farei.

C.G.M.Y.
 O Curso Avatar

umA SAbedoRiA InteRioR
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Harry:
Eu estou tão agradecida pela sua visão e tenacidade de criar

uma maneira de seguir e de ir além. Eu me junto ao grupo ali-
nhado com a criação de uma EPC; é o que eu vim fazer! Eu me
alegro em abdicar da antiga incessante e cruel busca pelo eu, o
eu que resistia suas criações, fingindo saber, não saber e perma-
necer no estado infinito da minha confusão. Eu experimentei
uma profunda liberação das algemas da minha mente exagera-
da e criei um espaço para desfrutar minha mente serena. Eu
estou feliz por voltar para casa e estar com minha família.
Minha Máster, Holly Riley, é uma pessoa maravilhosa e amoro-
sa que gentilmente me encorajou a ir em frente. Obrigada
Harry e todos os Másteres e Wizards que disponibilizam este
espaço para criar, abrir, explorar e descobrir. Com muita grati-
dão e amor. 

D.S.
O Curso Avatar

É O Que Eu vim FAzeR
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Como um participante/observador de longa data do movi-
mento do potencial humano eu tenho experimentado uma
variedade de programas e técnicas desenhados para levar à
iluminação e/ou alterações nos estados de consciência. O que
eu posso afirmar dessas experiências era uma maior calma
por um lado, e pelo outro um incrível sentimento de energia.
Mesmo depois de ter entrado de cabeça nos “mistérios” esoté-
ricos, eu nunca tinha, nem mesmo uma vez, experimentado a
liberação que os mestres espirituais, através das eras, ensina-
ram ser possível com prática disciplinada. Até agora.

O curso Avatar me propiciou essa ”liberação” sentida quan-
do a awareness é limpa de todo o entulho da mente.

Antes do Avatar eu só podia ter esperanças e rezar para que
a iluminação viesse com paciência e devido a empenho. O
Avatar me deu a liberdade para criar a vida que escolho sem
precisar ficar arrastando por ai a mala de falsas crenças que
eu tive por tanto tempo. Obrigado a todos os Másteres pela
experiência maravilhosa.

J.B., Ph.D.
O Curso Avatar

Até AgoRA
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Enquanto fazia os exercícios da Seção II, eu percebi que
toda a minha vida até agora foi vivida através de opiniões,
etiquetas e filtros. Agora que eu avancei um pouco, eu posso
ver verdadeiramente o que é ser “eu” e quão maravilhosa é a
vida quando você vê as coisas “como elas são.” Depois de
toda a luta, toda dificuldade e toda a garra para achar este
lugar, eu estou finalmente aqui.

A experiência está além das palavras. 

K.D.  
O Curso Avatar

FinAlmente Aqui
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Obrigada por esta experiência. Faz 20 anos que eu venho
procurando por isto. Eu sabia que era possível, mas eu não
tinha as dicas para completá-la. Obrigada pelas dicas – obri-
gada pelos seus 40 e tantos anos de busca nos lugares certos
para que todos nós possamos ter as dicas. 

Eu não entendia que era o lixo que eu carregava comigo
por aí que fazia com que fosse impossível chegar onde eu
queria estar. Todos os livros no mundo não me ajudariam a
chegar aqui; somente a ajuda de pessoas amorosas que já
atingiram o ser completo. 

S.S.  
O Curso Avatar

As DicAs PARA CompletAR
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Eu sempre soube que havia mais. Eu sempre estive ciente
que eu tinha muito a completar nesta vida. E eu procurei o
caminho. Eu segui muitos caminhos mas nunca encontrei o
meu caminho. Eu estava desencorajado mas eu nunca parei
de buscar. E agora, eu encontrei.

Eu me sinto enorme e leve. Eu me sinto poderoso e con-
fiante sem nenhum sentimento de arrogância, eu me sinto
confortável. Eu sinto que voltei para casa.     

J.H.  
O Curso Avatar

Eu voltei PARA CAsA
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Quando eu vim para o Avatar eu estava buscando uma
peça perdida do quebra-cabeça. Eu queria entender o por-
quê de eu não estar feliz. Eu tinha tudo em minha vida e eu
não me sentia feliz. Algo que eu não podia explicar. 

Minha amiga me inspirou a vir para o curso. Eu queria ter
aquela paz interior que ela irradiava.

Eu vim para o Avatar somente para os dois dias (works-
hop do ReSurfacing) mas eu acabei fazendo as três seções e
me inscrevi para o curso de Másteres. Essa é a experiência
mais profunda que eu já tive. Eu estou tão feliz que eu tenho
comigo as ferramentas para passear na incrível viagem da
vida e poder desfrutar ao máximo.  

Obrigada Harry, pela benção que você nos passou.

M.N.  
O Curso Avatar

PedAço Do QuebRA-CAbeçA
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Querido Harry,
EU quero dividir meu sucesso com você. Pela primeira vez em

vinte e um anos eu tive este profundo sentimento de que “tudo é
possível” outra vez. Depois de meia caixa de lenços de papel, eu
quero te avisar, que se alguma vez eu te vir, eu vou te dar um
beijo. 

J.G.
O Curso Avatar

Tudo É Possível

�  ��  �



Caro Harry,
Com profundo amor e sinceridade eu quero te agradecer do

fundo do meu coração. Muitas décadas de busca chegam ao final.
Agora uma bonita vida começa. Ela sempre foi bonita – Eu só não
acreditava nisso.

Nós sempre escutamos sobre uma pessoa que faz a diferença e
agora eu acredito profundamente que uma pessoa pode fazê-lo. E
nós podemos ter uma Civilização Planetária Iluminada.

L.R.
O Curso Avatar

umA vidA BonitA ComeçA
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Eu estive procurando por muito tempo e estou agradecida que
minha busca me levou ao Avatar. Eu nunca conheci tantas pessoas
amorosas e carinhosas. O que eles dividiram comigo não tem
preço.

P.S.L.  
O Curso Avatar

NÃo Tem PReço

�  ��  �



Isto foi mais que um fenômeno. Eu nunca pensei que poderia
chegar a este ponto nesta vida! É incrível. Eu experimentei muitas
vidas, muitos trabalhos psicológicos, trabalhos com o corpo, e mui-
tas crenças até agora, mas eu não preciso mais de nada disso.
Sempre foi um sonho para mim ser o que eu sou hoje, mas não é
mais um sonho. Hoje, uma vida terminou e um novo Avatar nas-
ceu. Eu agradeço de coração a todos os Másteres, a mim mesmo, e
a muitos seres que me guiaram para eu estar aqui. E, claro, ao
Harry!

M.H.
  O Curso Avatar

mAis Que um Fenômeno
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Isto foi Maravilhoso! Eu me sentia empacado em minha vida –
tanto fisicamente como profissionalmente. Este curso limpou toda
a “podridão.”

Eu me sinto limpo, energizado, transparente, puro... satisfeito. A
alegria e a paz são contínuas. Eu não posso esperar para continuar
nesta jornada, isto foi o que eu estava buscando por toda minha
vida. Obrigada Harry pela sua visão.  

M.S.
O Curso Avatar

PuRo E SAtisfeito
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Ver realmente que eu crio tudo – tudo – é a coisa mais reveladora,
libertadora, alegre, fortalecedora que jamais pode acontecer para
qualquer pessoa. A busca verdadeiramente acabou! Eu sou eu.

L.R.  
O Curso Avatar

RevelAçÃo
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Eu me sinto calma como um lago depois de 9 dias de dificulda-
de. Eu provei awareness pura como um bebê renascido, retirando,
uma a uma as coisas que vinham fixando minha atenção por muito
tempo.

Meu coração agora está cheio de alegria porque eu dei o salto
para dentro da liberdade espiritual, algo que eu vinha aguardando
a muito tempo.

S.H.K.  
O Curso Avatar

LibeRdAde EspiRituAl
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Eu encontrei o que eu sempre procurei!
Os exercícios são fáceis – com tanto que você faça um esforço

para sair da zona de conforto e siga as instruções, você não vai
errar. Eles realmente funcionam. Eu estou muito, mas muito mais
do que feliz com o investimento que eu fiz em MIM, eu já agendei
o curso de Másteres, já estou empolgado para o curso Wizards e
com a consciência mundial.

B.S.  
O Curso Avatar

meu Investimento em mim
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Eu descobri como alguém sente a vida depois de estar deprimida
por muitos anos. Este curso é melhor do que qualquer remédio. O
planeta necessita do Avatar.

O.S.  
O Curso Avatar

melhoR Do Que Remédios
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Isto é de longe a melhor coisa que eu já aprendi.
Eu vi professores espirituais que me diziam, “Eu sou o criador”,

mas o Avatar na verdade me fez experimentar o “eu sou”.
Tudo que eu pensava ser, eu descobri que não era. Eu sou muito

mais do que eu jamais pude imaginar. Obrigada, Harry, por trans-
formar esta jóia em ser.

M.B.  
O Curso Avatar

A melhoR CoisA
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Eu vim para o Curso Avatar pensando que eu iria encontrar res-
postas para alguns problemas, lidar com eles, colocá-los de lado e
seguir em frente. No entanto, aconteceu muito mais do que isso.

Eu experimentei e senti tanto que eu acho que perdi minha habi-
lidade de pensar. O que eu sinto agora é imenso.

Agora eu posso realmente continuar vivendo, experimentando e
sentindo. Não há problemas.

L.N.  
O Curso Avatar

muito mAis
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Quando você adota o ponto de vista de que não há nada que
exista que não seja parte de você, que não há ninguém que exista
que não seja parte de você, que qualquer julgamento que você fizer
é autojulgamento, que qualquer crítica você emitir é autocrítica,
você irá sabiamente estender à si mesmo um amor incondicional
que será a luz do mundo.

Harry Palmer  
autor dos materiais Avatar

Bem EstARBem EstAR
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Isto criou paz dentro de mim. Gerou calma e relaxamento.
Liberou cargas emocionais e reduziu o nível de estresse. Recuperei
atenção livre. Melhorei minha força de vontade e bem estar. Maior
sentimento de felicidade. Sentindo-me mais leve e energizada.

Minha consciência evoluiu e a clareza mental melhorou.

A.A.K.
  ReSurfacing

PAz DentRo De mim
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Ótimo curso para identificar todos os tipos de crenças. Eu fui
capaz de desmanchar algumas situações tanto fora de mim quanto
internamente. Eu sinto que limpei um monte de confusão além de
adquirir as ferramentas para manter um sentido de clareza. É ótimo
ter um novo ponto de vista sobre a vida, especialmente quando é
um que eu crio.

J.K.
O Curso Avatar

�  ��  �

SensAçÃo De ClARezA



A incrível liberdade de movimento e conexão em meu
mundo é incrível. Estar aberta para meus sentimentos, para
meu coração é um presente maravilhoso. Sentir esta maravi-
lhosa, incrível desprendimento de meu pensar é indescritível,
eu me sinto expansiva, conectada e inteira. Obrigado! Agora
vejo que pensar, pensar, pensar apenas coloca minha atenção
nisso, criando mais daquilo que eu não conseguia superar, me
sentindo presa. Obrigado!

D.S.
O Curso Avatar

um PResente mARAvilhoso
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Harry:
com este diagnóstico de ser bipolar marcado em mim há seis

anos atrás, minha vida se tornou um dançar com isto. Eu recente-
mente reinventei uma muito criativa redefinição de isto ser algo
sobre temperamento ao invés de uma doença, e assim por diante.
Isto serviu para eu me sentir melhor a meu respeito - com tanto
que isto não se encontrasse com o mundo lá de fora. Estar aqui
esta semana esclareceu as coisas ao ponto do ridiculamente sim-
ples. Eu fui diagnosticada como sendo bipolar. Nesse momento, eu
simplesmente tomo os medicamentos e sigo em frente. Em algum
momento eu questionarei os critérios a partir dos quais esse diag-
nóstico foi feito. O que eu realmente quero que você saiba é que
ontem a noite me ocorreu - as duas vezes que estive no hospital
por causa dessa coisa bipolar - é claramente e absolutamente atri-
buível a uma coisa e apenas uma coisa - eu estava presa em secun-
dárias. Isto explica porque, a primeira vez que estive no hospital,
ninguém fez nada "para" ou "por" mim, apenas me receberam.
Porém, assim que me encaminharam a meu leito e o homem mal
termina de bater a porta, antes de meu traseiro encostar na cama,
eu entendi, "sanidade é uma escolha". Que descoberta e agora,
parece que minha secundária estourou!

Este trabalho que você faz está trazendo sentido ao que tem sido
momentos de brilho pessoal boiando no oceano. Eu sempre estive
faminta por mais e mais e mais. Agora, meus poderes pessoais têm
foco; de onde isso vem e como me manter crescendo e a eternidade
de tudo isso. Obrigado a você, Harry, para você e para mim.

T.B.
O Curso Avatar

Entendi
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Eu fiquei pensando sobre o benefícios terapêutico deste
curso o que me levou a pensar "Quanto isto me custaria se eu
estivesse pagando um terapeuta, deixe-me descobrir".

ReSurfacing custa $295, é um curso de dois dias, aproxima-
damente 16 horas. O custo médio de um Terapeuta é $150 por
hora. Logo, $150 vezes dezesseis horas são $2400. Economia
de $2105. Com o benefícios extra de atenção um-a-um. O pro-
gresso não é interrompido pelo tique-taque do relógio do tera-
peuta. Muito útil. Obrigado.

Sandra
ReSurfacing

Benefício TeRApêutico
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Queridos Harry e Avra:

Obrigado por esta oportunidade de ser mais... eu sinto que
os últimos nove dias fluíram como uma dança bem ensaiada.
O sentimento foi leve e instrutivo, um diminuir e um fluir,
risos e lágrimas, mas sempre seguindo em frente. Aprendi
muito sobre comprometimento, intenção, inspiração, conexão,
trabalho em equipe, estar em primária, informações básicas, o
valor da integração e mais lições que eu irei entender mais
tarde. É um privilégio estar aqui trabalhando neste time. Eu
tive uma experiência maravilhosa e gostaria de voltar. Há
muito a aprender. Muito amor a vocês dois. Obrigado por sua
bondade e conexão, inspiração e direção.  

J.M.
O Curso Avatar

Seguindo Em FRente
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Sinto-me ótima!! O melhor sentimento de sempre! Sinto que
estou no controle e posso lidar com qualquer coisa, em compaixão
comigo e com o outro. O curso me fez sentir como seu eu estivesse
fora do tempo, trabalho duro, novas descobertas e muito mais con-
fiança a respeito de tudo. Eu deveras tenho uma perspectiva dife-
rente e ganhei alguns amigos no processo!

K.D.
O Curso Avatar

umA PeRspectivA DifeRente
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É o sentimento mais refrescante, iluminador e libertador pas-
sar pelas barreiras da resistência - mesmo que eu as tenha criado
em primeiro lugar. Estou mudada para sempre! Obrigada!

B.N.
O Curso Avatar

mudAdA PARA SempR e
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Eu sinto que estou em uma posição melhor para abraçar a vida,
meus olhos estão abertos, meu coração está pronto para dar e rece-
ber, meus pensamentos e ações estão afinados um com o outro, e
os benefícios desta expansão interior da mente já estão sendo expe-
rimentados.  

L.W.
O Curso Avatar

AbRAçAndo A vidA
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Eu gostaria de agradecer vocês pela profunda experiência que eu
encontrei no Curso Avatar. É difícil para mim verbalizá-la porque,
sim, é realmente uma experiência.

Eu gostaria de compartilhar um dos muitos momentos que me
impactaram drasticamente.

Após dois dias trabalhando nos exercícios algo muito interessan-
te aconteceu. Com o propósito de ilustrar, imagine a mente como
uma sala de estar.

Ao fim do dia eu retornei à minha mesa e minha mente sentia-se
desconcertada como resultado de grande integração. Foi como se eu
voltasse à minha sala de estar e nada estava aonde eu havia deixa-
do. Meu sofá não estava mais aonde eu o havia deixado. Minha TV
havia sido movida. A poltrona agora estava do outro lado da sala.
Minha mesa de café nem existia mais! O que estava acontecendo?!!

Muitos aspectos de minha vida vieram a tona ao longo deste
curso e propiciou uma consciência que nunca existiu para mim.

Minha sala de estar está muito melhor agora; muito mais espaço
e Feng Shui. Não é demais?

Obrigado por me ajudarem a montar uma lugar melhor para
viver.

R.M.  
O Curso Avatar

Feng Shui
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Eu estive para cima e para baixo e para cima e para baixo e,
então, há um ponto no qual tudo bem ter os momentos de baixa e
os momentos de estar para cima DECOLAM.

Nicolette
O Curso Avatar

DecolAndo
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Eu estou totalmente feliz. Agora sou uma Avatar e mal posso
acreditar nisso. Há tantas pessoas a quem sou grata. Sem elas seria
impossível conseguir. É realmente a melhor coisa que poderia ter
me acontecido. 

Eu adoraria dar este sentimento que sinto agora a todas as pes-
soas e todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de ter essa
chance. Eu amo o mundo todo!!!

M.L.K. (14 anos de idade)  
O Curso Avatar

TotAlmente Feliz
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Antes do Curso Avatar a vida era, para mim, lutar, tentar ser,
tentar possuir, obter, merecer, chegar primeiro, dar duro, controlar.

Após o curso, eu sinto que a vida é um presente! Eu me sinto
livre. E as palavras felicidade e alegria entraram em meu vocabulá-
rio. Após 25 anos, fui capaz de fazer uma mudança.

M.M.  
O Curso Avatar

A vidA É um PResente
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Isto foi mágico! Talvez pela primeira vez em minha vida eu me
sinto completo e livre para viver todas minhas criações.

Isto é o que significa ser um ser humano.
Obrigado por este processo maravilhoso. O mundo precisa disto.

L.P.  
O Curso Avatar

mÁgico!
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Uau. Eu acabo de completar o curso e eu sinto!
Eu tenho 17 anos e percebo que tenho toda uma vida pela frente

e posso fazer qualquer coisa!
Em nove dias eu atingi um lugar que eu não tinha nem certeza

que existia.
Eu sou feliz de ser eu!

A.G.
O Curso Avatar

Eu Posso FAzeR

QuAlqueR CoisA
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Meu sonho, de despertar e descobrir minha força e beleza e de
descobrir que este tesouros estavam escondidos dentro de mim, se
realizou.

Obrigado Harry.

I.M.M.
O Curso Avatar

DescobRindo Estes TesouRos
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Que bela jornada foi esta; de duvidar que seria capaz de chegar
aqui ao êxtase de ter me tornado uma Avatar.

Estou renovada e agora sou deliberadamente minha própria cria-
dora. Eu tenho um tremendo sentido de propósito para minha vida
e o desejo de compartilhar esta experiência com todos com quem
tiver contato. O "eu" que havia criado foi amorosamente descriado
e meu futuro está cheio de infinitas possibilidades. Nada irá me
deter agora, é tudo por minha conta.

P.M.  
O Curso Avatar

Sentido De PRopósito
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Eu comecei este curso com resistências e curiosidade e terminei
com alegria.

Como dizem, graduação é só um começo; o Curso de Másteres e
o Wizard me aguardam.

Eu viverei minha vida mais inteira com as ferramentas que
adquiri neste curso e ajudarei a guiar outros, que estão cansados de
suas vidas, ao Avatar.

P.J.T.
O Curso Avatar 

TeRminei Com AlegRiA
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Quando eu cheguei, no início do curso, eu pensei: "Isto me deixa
ansioso" ou "Para que serve isto?". Veja só, eu tinha tudo isso de
resistência.

Através dos vários exercícios e materiais, eu fui capaz de ganhar
confiança e ficar confortável com a idéia de que eu podia fazer isto.
Naquele momento uma indescritível felicidade pairou sobre mim.
Foi uma experiência preciosa que eu não trocaria por nada neste
mundo.

A vitória mais valiosa foi a realização de meu objetivo original,
que era decidir meu próprio caminho, meu futuro, e eu fiz de
forma clara.

Avatar é demais!

S.W.L.
O Curso Avatar

ExpeRiênciA PReciosA
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Estou maravilhada com o contraste do que eu pensava ser real a
nove dias atrás e o que eu sinto agora.

O Curso Avatar foi uma experiência restauradora que me deixou
sentindo melhor do que nunca. Eu agora me sinto empolgado com
relação ao futuro ao invés de ficar me perguntando o que poderia
acontecer.

L.R.  
O Curso Avatar

mARAvilhAdA
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Eu sempre queria estar certo o tempo todo. Eu estava tão ocupa-
do buscando estar certo que eu perdia a atenção para outra coisas.

Eu não podia amar ninguém. Eu não conseguia ter compaixão.
Mas agora eu percebo isso. Eu sinto que posso apenas ser. Eu

sinto que estou aqui pela primeira vez. Ufa!
Eu estava prendendo a respiração debaixo d'água fingindo estar

tudo bem o tempo todo. E tudo que eu tive de fazer foi sai d'água!
Agora estou fora. Estou olhando em volta; sentindo e vendo.

Estou apenas começando e há aquele pequeno nervosismo sobre
recomeçar. Mas eu sei que continuarei seguindo adiante, trabalhan-
do para criar uma nova realidade e aprendendo a ajudar os outros
a não sufocarem a si mesmos.

J.Y. 
O Curso Avatar

um Recomeço
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Eu vim para o Avatar com um objetivo em mente: remover algu-
mas limitações minhas. Eu sempre me considerei bem equilibrado
e com poucas preocupações sobre a vida e não achava que pudesse
conseguir muito mais.

O que Avatar me deu é paz mental com um foco no futuro que
eu sei que me levará além de meus mais ousados objetivos. Eu não
podia nunca imaginar o sentimento de euforia. E agora tenho de
me dirigir dia-a-dia.

R.P.  
O Curso Avatar

um Foco no FutuRo
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Uau, que baita experiência! Um passeio de montanha russa na
consciência.

Felicidade, risos, lágrimas, tristeza. Frustração; Eu encontrei de
tudo. E mais. E eu quero mais!

A maior descoberta de todas para mim (e uma enorme realiza-
ção) foi compreender e acreditar que a vida é simples. Obrigado.

Alguns obstáculos imensos foram superados e a vida agora é
cheia de claridade e esperança. , obrigado, obrigado.

A.U.
O Curso Avatar

Eu QueRo mAis!
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Então, é meu sexto dia de curso e neste momento está sendo difí-
cil ficar quieta. Fortalecida nem começa a descrever como me sinto.
Desenibida, iluminada... estas nem chegam perto da descrição do
que eu estou experimentando, agora mesmo, neste momento, por-
que EU CRIEI ISTO.

Eu vim para este curso Avatar com o que eu pensava ser uma
mente aberta, mas agora percebo o que uma mente aberta É. 

Houve momentos nestes últimos dias nos quais pensei comigo
mesma "Isto é ridículo! O que é que eu estou fazendo aqui?". Mas
hoje, estou TÃO feliz de ter encarado. Eu posso criar minha pró-
pria realidade!! Minha felicidade, minha tristeza, minhas bobagens,
minha seriedade; Sinto-me maravilhosa!

Nunca mais me sentirei triste, a não ser que assim o decida.
Nunca sentirei nada menos do que este sentimento fenomenal que
sinto agora, a não ser que decida que sim. Quem poderia dizer que
eu estava fazendo tudo isto para mim mesma?

Avatar me mostrou o poder que eu tinha todo este tempo e me
ajudou a escolher meu destino. Sinto que não dá para sentar quieta
agora porque não posso conter a liberdade que sinto. Então, obri-
gado Sr. Palmer, por me ajudar a ter a opção de trabalhar no senti-
do de uma EPC!

C.S. (16 anos de idade) 
O Curso Avatar

nÃo Consigo FicAR QuietA
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Então, meus noves dias terminaram. Completei meu primeiro
curso Avatar. Além de me sentir muito realizada, me sinto MUITO
mais bem equipada para resolver qualquer coisa que aparecer no
meu caminho. Aprendi muito nos últimos nove dias e me sinto
muito completa. Eu estou mais do "bem comigo mesma". Eu sinto
que posso fazer qualquer coisa que propor à minha mente. Não há
dúvidas que houve momentos difíceis, mas estou contente de ter
persistido porque cada parte deste curso ensinou-me algo que usa-
rei para o resto de minha vida.

C.S. (16 anos de idade) 
O Curso Avatar

muito CompletA
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Avatar é incrível! Quando comecei o curso eu tinha secundárias
como "Oh, tenho só 10 anos. Não vou conseguir muita coisa".

Mas após começar, todas essas secundárias se foram.
Eu acho que todas as crianças deveriam pelo menos conhecer

sobre o Avatar. Direi a todos meus colegas para fazerem pelo
menos o ReSurfacing!

M.S. (10 anos de idade)  
O Curso Avatar

Incrível!
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O Curso Avatar validou minha crença de que eu controlo meu
próprio destino. Ultimamente eu havia me distanciado dessa cren-
ça, mas agora eu recobrei meu foco.

Avatar me ajudou a refinar minha definição pessoal de ser um
amoroso, carinhoso, capaz, comunicativo, alegre explorador da
vida. Eu crio, eu contribuo, eu sou.

Eu agora tenho as ferramentas para ser verdadeiro comigo
mesmo.

W.S. 
O Curso Avatar

veRdAdeiRo Comigo mesmo
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Seu Próximo Passo
ListA De ChecAgem De PRepARAçÃo PARA O CuRso  Avatar

®

Para aqueles que estão prontos para dar o próximo passo...

1. Leia Vivendo Deliberadamente e ReSurfacing®

por Harry Palmer

Quando você está pronto para explorar os funcionamentos internos de sua própria 
consciência e se tornar familiar com a criação que você considera ser o eu, nós 
recomendamos a leitura dos livros Vivendo Deliberadamente e ReSurfacing® 

como primeiro passo.
Caso sua livraria local não tenha Vivendo Deliberadamente e ReSurfacing em 
estoque, compre diretamente de Star’s Edge International.

Ou você pode baixar gratuitamente o Vivendo Deliberadamente online em: 
http://theavatarcourse.com/en/eliving-deliberately.html

2. Receba The Avatar Times

Comece sua assinatura gratuita de The Avatar Times acessando online: 
www.TheAvatarTimes.com ou você pode entrar em contato com Star’s Edge International.

3. Entre em contato com um Máster Avatar

Másteres Avatar irão responder quaisquer perguntas ou dúvidas que você possa ter, inclusive 
quando e onde você pode fazer O Curso Avatar. Há várias maneiras de se contatar um 
Máster Avatar.

• Para uma agenda atualizada e informação de contato sobre Cursos Avatar 
Internacionais, por favor visite a página online do calendário do Curso Avatar em: 
theavatarcourse.com/en/schedule-of-courses.html

• Para localizar um Máster Avatar próximo a você, por favor visite a página online 
Encontre um Máster Local em: theavatarcourse.com/en/find-a-local-master 
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• Ou dê uma olhada na listagem e anúncios no Jornal Avatar.

• Entre em contato com Star’s Edge International.

4. Inscreva-se no Curso Avatar

Preencha e retorne a ficha de inscrição para o curso de sua escolha. Seu
Máster Avatar lhe providenciará o formulário e informações necessárias.

Seu PRóximo PAsso continuação

Avatar ensina o uso de comprovadas ferramentas de navegação que podem ser usadas,
em harmonia com sua própria integridade, para passar com segurança pela não mapea-
da turbulência da mente direto para a região da alma.

– Harry Palmer

Para mais informações por favor entre em contato:

Star’s Edge International 
237 N. Westmonte Dr. 

Altamonte Springs, Florida 32714 USA

tel: 407-788-3090  fax: 407-788-1052  
e-mail: avatar@avatarhq.com

website: TheAvatarCourse.com
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