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Edge International® são marcas registradas de serviços licenciados para Star’s Edge, Inc. EPCSM é uma marca de serviço licenciada 
para Star’s Edge, Inc. 09/2019

Ou visite www.TheAvatarCourse.com/nextstep  
 
 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.TheAvatarCourse.com

A Hora de Informação Avatar é uma sessão pessoal com um Master Avatar licen-
ciado. Ela começa com um vídeo de 5 minutos de Harry Palmer, o autor dos materiais 
Avatar, e segue para uma exploração guiada de Crenças, Atenção, Vontade, Ser Fonte 
e Compaixão. Há vários exercícios que oferecem a você uma real e tangível experiên-
cia das ferramentas Avatar. 

É seu primeiro passo no caminho em direção a iluminação pessoal. Conecte-se  
com um Master Avatar e agende sua Hora de Informação gratuita hoje.

Contate o Master que lhe deu este folheto:

Você quer encontrar verdadeira 
paz mental? Você quer criar uma 
vida inspiradora e gratificante? 
 

Experiencie 
Avatar Agora!

Portuguese-BR

GRÁTIS
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AvatarResults.com 
Histórias Pessoais & Percepções  
Dos Estudantes Avatar

Depois de cada curso a Star's Edge recebe mui-
tas cartas onde os alunos Avatar compartilham
suas percepções, amor, agradecimento, gratidão e
apoio.  

Uma pequena fração das mais de 500.000 cartas 
que a Star's Edge recebeu dos nossos alunos estão 
disponíveis neste site. 

Dos alunos do curso: 
• Avatar me ajudou a encontrar a coragem de sair

para a luz, me perceber e encontrar a pessoa que 
estava destinada a ser neste mundo. 

• Eu corrigi ou parei os padrões da minha vida.  

• Eu vejo que liberar atenção fixada cria alívio.  

• Eu encontrei meu próprio pote de ouro.  

• Eu agora posso estar com meus entes queridos  
de uma maneira tão diferente e próxima.  

• Eu tenho as ferramentas para tirar a máscara  
e mostrar a mim mesmo os jogos que estou  
jogando.  

• Eu vi o que estava fazendo, me apropriei e parei.  

• As ferramentas Avatar criam um  espaço onde  
alguma coisa tem permissão de mudar. 

• Com Avatar você consegue descobrir os padrões 
em sua vida que o mantém longe da sua verda-
deira natureza e limitam o seu crescimento.  

• Eu tenho a clareza inspiradora de quem eu sou.  

• Eu mudei de sofrimento e desespero 
para a alegria e propósito 
encontrado no serviço 
aos outros.  

• Eu quebrei meu  
padrão de vítima. 

O que é Avatar? 
De acordo com a maioria dos graduados, 

Avatar é o mais poderoso, mais puro pro-
grama de autodesenvolvimento disponível. 
É uma série de exercícios experienciais que 
capacita você redescobrir a si mesmo e ali-
nhar sua consciência com o que você quer 
alcançar. Você irá experimentar suas pró-
prias e únicas descobertas e revelações. 
Ninguém vai lhe dizer em que acreditar  
ou quem você é. É você descobrindo  
sobre você.  

• Você gostaria de livrar-se de velhas
limitações que o fazem infeliz?

• Você gostaria de alinhar suas crenças com os
objetivos que você quer alcançar?

• Você gostaria de se sentir mais seguro sobre sua
habilidade de conduzir sua própria vida?

• Você gostaria de experimentar uma maior, mais
sábia, mais pacífica expressão de si mesmo?

• Você gostaria de ser capaz de se erguer acima dos sofrimentos
e lutas do mundo e ver exatamente o que elas são?

• Você gostaria de experimentar o estado de consciência
tradicionalmente conhecido como iluminação?

Avatar é para você.

Harry Palmer, 
autor dos 

materiais Avatar. Q
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Conforme a definição de um estudante Avatar...

 
A organização Avatar acredita que podemos criar um mundo

melhor, elevando a  consciência humana, uma pessoa de cada 

vez. Em alinhamento com este objetivo, o Curso Avatar é um 

curso não-religioso de nove dias,  que permite que uma pessoa

se reconecte com seu verdadeiro eu espiritual.  

E, ao longo do caminho, os estudantes deste curso descobrem

a origem de suas questões, problemas e preocupações, apren-

dem formas de resolver e eliminar essas questões, problemas  

e preocupações e, como consequência, ganham a habilidade  

de criar a vida que eles querem. Isto é conhecido como viver

deliberadamente.   —R. S.
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?Como o Avatar funciona?  
Avatar equipa você com as ferramentas 

para deliberadamente reestruturar as crenças 
que formam o padrão de sua vida. 

Suas próprias crenças são, na verdade,  
as mais poderosas forças que influenciam 
sua existência. Elas determinam o que 
você percebe e como você percebe. Elas 
influenciam seus pensamentos, suas ex-
pectativas e suas ações. Elas modelam  
sua personalidade. Elas ainda afetam o 
resultado de suas ações e a maneira 
como outros o percebem e respondem 
a você. 

Avatar ajuda você a explorar os  
bastidores de sua existência e descobrir 
crenças não inspecionadas, inconscien-
temente sustentadas, que fazem sua 
vida ser como é.  

 
 

O Que Faz Avatar Diferente?  
Ao invés de apresentar-lhe outro con-

junto de crenças com o qual viver, Avatar 
desperta você para uma habilidade natural 
de criar e descriar crenças. Com essa habi-
lidade, você pode reestruturar sua vida de 
acordo com o plano que você determinar.  

 
 

Por que eu preciso de Avatar?  
Sem o treinamento Avatar, a vida das pessoas é  

dirigida pelos impulsos de suas mais profundas, mais 
resistidas, crenças transparentes. Imagine que as pes-
soas que você teme, que menos gosta e pelas quais é 
oprimido, estão automaticamente condicionando 90% 
ou mais das suas decisões. Essa é a vida sem Avatar.  

 
 

O que eu posso esperar do Curso Avatar?  
O objetivo do curso de três seções é guiar você em uma  

exploração do seu próprio sistema de crenças e equipá-lo com as 
ferramentas para modificar aquelas coisas que você quer mudar.  
O Curso Avatar abre uma janela para os mecanismos de sua  
própria consciência.  

O curso ensina lições de mundo (vivencial), em vez de lições  
de palavras (intelectual). Por esta razão, ele requer um Master  
Avatar treinado para guiá-lo nas verdadeiras lições já contidas  
em sua própria consciência. 

TheAvatarTimes.com 
Explore e compreenda a relação entre suas crenças e suas experiências.

Antes de alguém ter estudado as pessoas 
por muito tempo, tornou-se evidente que 
muitos esqueceram que eles são os mais 
soberanos, oniscientes criadores de sua 
própria vida. Vê-se que os seres humanos, 
inconscientemente, criam sofrimento para 
si e, em seguida, tentam explicar o sofri-
mento elegendo o universo como causa 
disso. Vê-se que os seres humanos reduzi-
ram sua própria energia criativa à acusa-
ções furiosas de culpa ou ao limitante 
sussurro de alguns pedidos por misericór-
dia do medo e da dor que enchem os seus 
dias. 

 

Um marco na investigação dos materiais 
Avatar foi o desenvolvimento de uma  
técnica que demonstrou que o mundo que 
a pessoa experimentou foi, na verdade, 
moldado por sua consciência e não o in-
verso. Como se verificou, a técnica se  
provaria eficaz não só para remodelar a 
consciência, mas a experiência.  

Avatar fecha para sempre as explicações 
ultrapassadas de terapias mentais do pas-
sado e ideologias religiosas e confirma o 
potencial criativo do espírito humano. 
Estes são os Tempos Avatar. Subscreva-se 
GRATUITAMENTE ao Boletim Os  
Tempos Avatar no TheAvatarTimes.com. 

Outros Sites 
Saiba mais sobre si mesmo e sobre o mundo que você cria em torno de você.

TheAvatarCourse.com 
Quer saber mais sobre o caminho Avatar? Este site é o 

lugar para começar. Você pode fazer download de artigos do 
Harry, assistir vídeos Avatar, subscrever-se para o boletim 
gratuito Tempos Avatar e fazer uma conexão com um  
Master Avatar local. 

 

AvatarEPC.com 
Neste website você pode encontrar links para todos os  

Cursos Avatar, vídeos Avatar, download gratuitos, sites  
Avatar internacionais, insights de estudantes e muito  
mais. (Atualmente disponível em Inglês.) 

 

AvatarBookstore.com 
Quer uma cópia de “Vivendo Deliberadamente”? Você  

está procurando a palestra do Harry “Desafios da Vida”em 
DVD? Este é o site para publicações e produtos Avatar. 

 

AvatarJournal.com 
O Jornal Avatar é uma publicação grátis online apresen-

tando artigos esclarecedores de Harry que exploram a  
natureza da consciência, felicidade, crenças e muito  
mais. (Atualmente disponível em Inglês.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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Em destaque no pacote PowerUP-
Plus Avatar estão os quatro livros mais 
vendidos internacionalmente de Harry 
Palmer, autor dos materiais Avatar. 

Vivendo Deliberadamente: Em 1987, 
Harry delineou uma intrigante série de 
procedimentos mentais. Quando aplica-
dos corretamente, esses procedimentos 
desvendam muitos dos mais profundos 
mistérios da consciência humana. Este 
livro narra a descoberta e o desenvolvi-
mento do Avatar e prepara o palco para 
os alunos que fazem o Curso Avatar. 
(Disponível em Inglês e outros 21 idiomas.) 

ReSurfacing® refere-se ao ato de desvencilhar a si mesmo de antigas criações 
e retornar à “consciência ilimitada”. Os 30 exercícios contidos em ReSurfacing 
são seu guia experiencial para explorar os funcionamentos internos de sua pró-
pria consciência. (Disponível em Inglês e outros 20 idiomas.) 

O Caminho Avatar: De Onde Viemos: Mais que uma coleção de histórias e 
perspectivas, este é um processo complexo de auto evolução, que vai transfor-
mar a maneira como você pensa. E VOCÊ, este explorador inefável, começará a
despertar como um Ser Fonte. (Disponível em Inglês e outros 13 idiomas.) 

O Caminho Avatar 2: Lições Privadas são lições extrapoladas dos materiais
Avatar avançados. Destinam-se mais a ser partes contemplativas de assuntos do
que explicações completas. A sequência é de sutil a não existente. Algumas par-
tes estão interligadas, por exemplo, as seções sobre estudo criativo, domínios de 
existência e relacionamentos. Outras partes são peças únicas que você deverá 
alinhavar ao todo (Disponível em Inglês e mais 14 outros idiomas.) 

• Estes livros são textos necessários para a Seção I do Curso Avatar. 

Além dos livros de Harry, o PowerUP-Plus Pack também inclui: o livreto As 
Dez Ações Que Você Pode Fazer Hoje Para Começar a Ter Sua Vida de Volta,
informações sobre como você pode melhorar sua vida com O Curso Avatar, e
um link gratuito para assistir os vídeos de Harry. 

Garantia: Se você não estiver completamente satisfeito, você pode devolver
os livros para um reembolso completo e ficar com o restante como presentes 
para você. O Pacote PowerUP-Plus é U$49.95 mais U$9.00 de frete nacional 
(Estados Unidos) ou U$30.00 de frete internacional. 

Para pedidos: Ligue +1-407-788-3090, contate seu Master Avatar local, 
ou visite www.AvatarBookstore.com

EX
PL
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TA
RPronto para melhorar sua vida? 

Comece com o Pacote PowerUp-Plus
O Curso Avatar 
SEÇÃO I: O Workshop ReSurfacing® 
Aspectos de consciência abordados: Crenças, Realidade, Consciência. 

A Seção I do Curso Avatar aborda certas ideias sobre a relação entre  
crenças e realidade. Essas ideias são submetidas a vários testes e inspeções 
(em discussões em grupo e em explorações pessoais) para permitir você  
determinar se essas relações, de fato, existem. 

Os exercícios da Seção I levam você aos bastidores da consciência para 
uma olhada no plano através do qual você constrói sua vida. A jornada  
resulta em uma íntima conexão com um mais profundo, mais compassivo  
e consciente estado de si mesmo.  

A Seção I é oferecida em um acessível workshop de 2 dias  que contém 
informações, demonstrações, e exercícios vivenciais para despertar você 
para as ilimitadas possibilidades de viver deliberadamente. USD $150* 

SEÇÃO II: Os Exercícios 
Aspectos da consciência abordados: Criação, Percepção, Experiência. 

A Seção II do Curso Avatar desenvolve sua habilidade de criar uma  
realidade que você prefere. Um acesso profundo à sua programação mental 
resulta em descobertas transformadoras sobre porque certos aspectos da  
sua vida têm estado aquém e o que você pode fazer para corrigi-los. Você 
transforma a parte de você que era seu pior inimigo em um guia amigo.  

Crenças auto sabotadoras são expostas antes que elas possam causar 
mais danos. Estresse é substituído por um estado consciente relaxado.  

Você aprende a experimentar a realidade sem julgamento, separação 
ou distorção.  

Seção II requer de 4 a 5 dias para ser concluída. USD $250* 

SEÇÃO III: Os Procedimentos 
Aspectos da consciência abordados: Identidade, Estado de Ser, Awareness. 

A Seção III do Curso Avatar desenvolve sua habilidade de descriar reali-
dades que atuam como obstruções e barreiras escondidas, para você operar 
como fonte. Um Master Avatar levará você numa iniciação guiada que o  
introduz e, permite descriar, algumas das mais fundamentais (e previamente 
transparentes) estruturas de crenças do universo.  

Em seguida, você completa exercícios solo que permitem a você mudar 
sensações corporais, conflitos interpessoais, dependências, limitações,  
condições persistentes, compulsões e (sem palavras ou discussões) as  
crenças de outros.  

Quando você é capaz de lidar com qualquer aspecto perturbador de 
sua existência do ponto de vista de um criador, você atingiu o estado  
de ser chamado Avatar.  

Seção III requer de 2 a 4 dias para ser concluída. USD $750* 

*Preço para Brasil; os preços variam de país para país.

Muito mais disponível Online 
Livros, DVDs e mais de Harry Palmer estão disponíveis online. 

Visite www.AvatarBookstore.com.

$49.95 USD
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Em destaque no pacote PowerUP-
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vendidos internacionalmente de Harry 
Palmer, autor dos materiais Avatar. 
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Harry delineou uma intrigante série de 
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Comece com o Pacote PowerUp-Plus
O Curso Avatar 
 
SEÇÃO I: O Workshop ReSurfacing® 
Aspectos de consciência abordados: Crenças, Realidade, Consciência.  
 

A Seção I do Curso Avatar aborda certas ideias sobre a relação entre  
crenças e realidade. Essas ideias são submetidas a vários testes e inspeções 
(em discussões em grupo e em explorações pessoais) para permitir você  
determinar se essas relações, de fato, existem. 

Os exercícios da Seção I levam você aos bastidores da consciência para 
uma olhada no plano através do qual você constrói sua vida. A jornada  
resulta em uma íntima conexão com um mais profundo, mais compassivo  
e consciente estado de si mesmo.  

A Seção I é oferecida em um acessível workshop de 2 dias  que contém 
informações, demonstrações, e exercícios vivenciais para despertar você 
para as ilimitadas possibilidades de viver deliberadamente. USD $150* 

 
 

SEÇÃO II: Os Exercícios 
Aspectos da consciência abordados: Criação, Percepção, Experiência. 
 

A Seção II do Curso Avatar desenvolve sua habilidade de criar uma  
realidade que você prefere. Um acesso profundo à sua programação mental 
resulta em descobertas transformadoras sobre porque certos aspectos da  
sua vida têm estado aquém e o que você pode fazer para corrigi-los. Você 
transforma a parte de você que era seu pior inimigo em um guia amigo.  

Crenças auto sabotadoras são expostas antes que elas possam causar  
mais danos. Estresse é substituído por um estado consciente relaxado.  

Você aprende a experimentar a realidade sem julgamento, separação  
ou distorção.  

Seção II requer de 4 a 5 dias para ser concluída. USD $250* 
 
 

 SEÇÃO III: Os Procedimentos 
Aspectos da consciência abordados: Identidade, Estado de Ser, Awareness. 
 

A Seção III do Curso Avatar desenvolve sua habilidade de descriar reali-
dades que atuam como obstruções e barreiras escondidas, para você operar 
como fonte. Um Master Avatar levará você numa iniciação guiada que o  
introduz e, permite descriar, algumas das mais fundamentais (e previamente 
transparentes) estruturas de crenças do universo.  

Em seguida, você completa exercícios solo que permitem a você mudar 
sensações corporais, conflitos interpessoais, dependências, limitações,  
condições persistentes, compulsões e (sem palavras ou discussões) as  
crenças de outros.  

Quando você é capaz de lidar com qualquer aspecto perturbador de  
sua existência do ponto de vista de um criador, você atingiu o estado  
de ser chamado Avatar.  

Seção III requer de 2 a 4 dias para ser concluída. USD $750* 
 

*Preço para Brasil; os preços variam de país para país.

Muito mais disponível Online 
Livros, DVDs e mais de Harry Palmer estão disponíveis online. 

Visite www.AvatarBookstore.com.

$49.95 USD
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?Como o Avatar funciona?  
Avatar equipa você com as ferramentas 

para deliberadamente reestruturar as crenças 
que formam o padrão de sua vida. 

Suas próprias crenças são, na verdade,  
as mais poderosas forças que influenciam 
sua existência. Elas determinam o que 
você percebe e como você percebe. Elas 
influenciam seus pensamentos, suas ex-
pectativas e suas ações. Elas modelam  
sua personalidade. Elas ainda afetam o 
resultado de suas ações e a maneira 
como outros o percebem e respondem 
a você. 

Avatar ajuda você a explorar os  
bastidores de sua existência e descobrir 
crenças não inspecionadas, inconscien-
temente sustentadas, que fazem sua 
vida ser como é.  

 
 

O Que Faz Avatar Diferente?  
Ao invés de apresentar-lhe outro con-

junto de crenças com o qual viver, Avatar 
desperta você para uma habilidade natural 
de criar e descriar crenças. Com essa habi-
lidade, você pode reestruturar sua vida de 
acordo com o plano que você determinar.  

 
 

Por que eu preciso de Avatar?  
Sem o treinamento Avatar, a vida das pessoas é  

dirigida pelos impulsos de suas mais profundas, mais 
resistidas, crenças transparentes. Imagine que as pes-
soas que você teme, que menos gosta e pelas quais é 
oprimido, estão automaticamente condicionando 90% 
ou mais das suas decisões. Essa é a vida sem Avatar.  

 
 

O que eu posso esperar do Curso Avatar?  
O objetivo do curso de três seções é guiar você em uma  

exploração do seu próprio sistema de crenças e equipá-lo com as 
ferramentas para modificar aquelas coisas que você quer mudar.  
O Curso Avatar abre uma janela para os mecanismos de sua  
própria consciência.  

O curso ensina lições de mundo (vivencial), em vez de lições  
de palavras (intelectual). Por esta razão, ele requer um Master  
Avatar treinado para guiá-lo nas verdadeiras lições já contidas  
em sua própria consciência. 

TheAvatarTimes.com 
Explore e compreenda a relação entre suas crenças e suas experiências.

Antes de alguém ter estudado as pessoas 
por muito tempo, tornou-se evidente que 
muitos esqueceram que eles são os mais 
soberanos, oniscientes criadores de sua 
própria vida. Vê-se que os seres humanos, 
inconscientemente, criam sofrimento para 
si e, em seguida, tentam explicar o sofri-
mento elegendo o universo como causa 
disso. Vê-se que os seres humanos reduzi-
ram sua própria energia criativa à acusa-
ções furiosas de culpa ou ao limitante 
sussurro de alguns pedidos por misericór-
dia do medo e da dor que enchem os seus 
dias. 

 

Um marco na investigação dos materiais 
Avatar foi o desenvolvimento de uma  
técnica que demonstrou que o mundo que 
a pessoa experimentou foi, na verdade, 
moldado por sua consciência e não o in-
verso. Como se verificou, a técnica se  
provaria eficaz não só para remodelar a 
consciência, mas a experiência.  

Avatar fecha para sempre as explicações 
ultrapassadas de terapias mentais do pas-
sado e ideologias religiosas e confirma o 
potencial criativo do espírito humano. 
Estes são os Tempos Avatar. Subscreva-se 
GRATUITAMENTE ao Boletim Os  
Tempos Avatar no TheAvatarTimes.com. 

Outros Sites 
Saiba mais sobre si mesmo e sobre o mundo que você cria em torno de você.

TheAvatarCourse.com 
Quer saber mais sobre o caminho Avatar? Este site é o 

lugar para começar. Você pode fazer download de artigos do 
Harry, assistir vídeos Avatar, subscrever-se para o boletim 
gratuito Tempos Avatar e fazer uma conexão com um  
Master Avatar local. 

 

AvatarEPC.com 
Neste website você pode encontrar links para todos os  

Cursos Avatar, vídeos Avatar, download gratuitos, sites  
Avatar internacionais, insights de estudantes e muito  
mais. (Atualmente disponível em Inglês.) 

 

AvatarBookstore.com 
Quer uma cópia de “Vivendo Deliberadamente”? Você  

está procurando a palestra do Harry “Desafios da Vida”em 
DVD? Este é o site para publicações e produtos Avatar. 

 

AvatarJournal.com 
O Jornal Avatar é uma publicação grátis online apresen-

tando artigos esclarecedores de Harry que exploram a  
natureza da consciência, felicidade, crenças e muito  
mais. (Atualmente disponível em Inglês.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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AvatarResults.com 
Histórias Pessoais & Percepções  
Dos Estudantes Avatar 
 

Depois de cada curso a Star's Edge recebe mui-
tas cartas onde os alunos Avatar compartilham 
suas percepções, amor, agradecimento, gratidão e 
apoio.  

Uma pequena fração das mais de 500.000 cartas 
que a Star's Edge recebeu dos nossos alunos estão 
disponíveis neste site. 

 

Dos alunos do curso: 
• Avatar me ajudou a encontrar a coragem de sair 

para a luz, me perceber e encontrar a pessoa que 
estava destinada a ser neste mundo. 

• Eu corrigi ou parei os padrões da minha vida.  

• Eu vejo que liberar atenção fixada cria alívio.  

• Eu encontrei meu próprio pote de ouro.  

• Eu agora posso estar com meus entes queridos  
de uma maneira tão diferente e próxima.  

• Eu tenho as ferramentas para tirar a máscara  
e mostrar a mim mesmo os jogos que estou  
jogando.  

• Eu vi o que estava fazendo, me apropriei e parei.  

• As ferramentas Avatar criam um  espaço onde  
alguma coisa tem permissão de mudar.  

• Com Avatar você consegue descobrir os padrões 
em sua vida que o mantém longe da sua verda-
deira natureza e limitam o seu crescimento.  

• Eu tenho a clareza inspiradora de quem eu sou.  

• Eu mudei de sofrimento e desespero 
para a alegria e propósito 
encontrado no serviço 
aos outros.  

• Eu quebrei meu  
padrão de vítima. 

O que é Avatar? 
 

De acordo com a maioria dos graduados, 
Avatar é o mais poderoso, mais puro pro-
grama de autodesenvolvimento disponível. 
É uma série de exercícios experienciais que 
capacita você redescobrir a si mesmo e ali-
nhar sua consciência com o que você quer 
alcançar. Você irá experimentar suas pró-
prias e únicas descobertas e revelações. 
Ninguém vai lhe dizer em que acreditar  
ou quem você é. É você descobrindo  
sobre você.  

 
• Você gostaria de livrar-se de velhas  

limitações que o fazem infeliz?  

• Você gostaria de alinhar suas crenças com os  
objetivos que você quer alcançar?  

• Você gostaria de se sentir mais seguro sobre sua  
habilidade de conduzir sua própria vida?  

• Você gostaria de experimentar uma maior, mais  
sábia, mais pacífica expressão de si mesmo?  

• Você gostaria de ser capaz de se erguer acima dos sofrimentos 
e lutas do mundo e ver exatamente o que elas são?  

• Você gostaria de experimentar o estado de consciência  
tradicionalmente conhecido como iluminação? 

Avatar é para você.

Harry Palmer, 
autor dos  

materiais Avatar. Q
U

ER
 S

AB
ER

 M
AI

S?
Conforme a definição de um estudante Avatar... 

 
A organização Avatar acredita que podemos criar um mundo 

melhor, elevando a  consciência humana, uma pessoa de cada 

vez. Em alinhamento com este objetivo, o Curso Avatar é um 

curso não-religioso de nove dias,  que permite que uma pessoa 

se reconecte com seu verdadeiro eu espiritual.  

E, ao longo do caminho, os estudantes deste curso descobrem 

a origem de suas questões, problemas e preocupações, apren-

dem formas de resolver e eliminar essas questões, problemas  

e preocupações e, como consequência, ganham a habilidade  

de criar a vida que eles querem. Isto é conhecido como viver  

deliberadamente.  
                          

                         —
R. S.
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©2019 Todos os Direitos Reservados. Avatar®, ReSurfacing®, Ame a Preciosa Humanidade®, Civilização Planetária Iluminada® e Star’s 
Edge International® são marcas registradas de serviços licenciados para Star’s Edge, Inc. EPCSM é uma marca de serviço licenciada 
para Star’s Edge, Inc. 09/2019

Ou visite www.TheAvatarCourse.com/nextstep  
 
 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.TheAvatarCourse.com

A Hora de Informação Avatar é uma sessão pessoal com um Master Avatar licen-
ciado. Ela começa com um vídeo de 5 minutos de Harry Palmer, o autor dos materiais 
Avatar, e segue para uma exploração guiada de Crenças, Atenção, Vontade, Ser Fonte 
e Compaixão. Há vários exercícios que oferecem a você uma real e tangível experiên-
cia das ferramentas Avatar. 

É seu primeiro passo no caminho em direção a iluminação pessoal. Conecte-se  
com um Master Avatar e agende sua Hora de Informação gratuita hoje.

Contate o Master que lhe deu este folheto:

Você quer encontrar verdadeira 
paz mental? Você quer criar uma 
vida inspiradora e gratificante? 
 

Experiencie 
Avatar Agora!

Portuguese-BR

GRÁTIS
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