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Para aqueles que estão se deparando com o
assunto Avatar pela primeira vez, Avatar é um
treinamento de auto-fortalecimento de nove
dias ministrado por Masters Avatar. As ferra-
mentas Avatar são uma sinergia de exercícios,
práticas e procedimentos que, quando apro-
priadamente compreendidos e utilizados,
aumentam sua habilidade de viver deliberada-
mente. Essas ferramentas são notavelmente efi-
cazes e eficientes para você retomar o controle
de sua própria vida. Se você precisa identificar
e lidar com uma crença ou comportamento
auto-sabotador, as ferramentas Avatar podem
ajudá-lo. Se você quer criar um relacionamento
harmonioso, alcançar sucesso, ou apenas atin-
gir um estado prazeroso de alegria e contenta-
mento, Avatar pode ajudá-lo. As ferramentas
também são eficazes na remoção de mágoas e
estresse de sua vida, restaurando a saúde e a
paz mental. 

Viver deliberadamente significa operar como
fonte criadora – pelo menos dentro de um certo
limite do domínio da realidade. Uma fonte cria-
dora age deliberadamente a partir de sua pró-
pria determinação interna; ela é responsável.

Existem muitos domínios de realidade e cada
um deles contém muitos níveis de fonte criado-
ra. Aquilo que você pode criar, controlar, ou
alterar através de seus próprios esforços e força
de vontade determina o tamanho do domínio
de realidade no qual você pode operar como
fonte criadora. Nem todas as fontes criadoras
são iguais.

A evidência de que as ferramentas
Avatar estão funcionando para você é que
certas coisas que você não conseguia
criar, controlar e mudar anteriormente
através unicamente de seu esforço e

força de vontade, agora você pode. Em outras
palavras, dentro do domínio de realidade que
você está experienciando, você se moveu para
um nível mais alto de fonte criadora. Você
adquiriu ou recuperou uma habilidade maior
de viver deliberadamente.

Desde que você esteja disposto a continuar
seguindo no caminho que o leva a maior
honestidade consigo mesmo, as ferramentas
Avatar irão funcionar para você.

Isto acontece quando alguma experiência
resistida, inabilidade ou comportamento que o
estavam segurando é removido ou positiva-
mente alterado. Você se move para além de
suas limitações anteriores. O tamanho do seu
domínio de realidade aumenta, e junto com ele,
sua influência, suas oportunidades e sua con-
fiança também aumentam. Seu poder como
fonte criadora aumenta.

Estes são resultados esperados do treinamen-
to Avatar. Os alunos que sentirem que não
atingiram estes resultados até o final da segun-
da seção do curso de três seções, tem direito ao
reembolso integral.

Perguntas Práticas
A maioria das pessoas que se inscrevem para

o treinamento Avatar com um Master, tem um
objetivo imediato de melhorar suas vidas.
Conexão amigável e curiosidade intelectual

Você se move além de suas antigas

limitações. O tamanho de seu

domínio da realidade aumenta, e

junto com ele, sua influência, suas

oportunidades, e sua confiança

aumentam. Seu poder como uma

fonte criadora aumenta

por Harry Palmer

• Continua

Portuguese



A
r
t
ig

o
 d

e
 H

A
R
R
Y

© 2010 Star's Edge, Inc. Avatar®, Resurfacing®, e Star's Edge International® são marcas registradas da Star's Edge, Inc. Todos os direitos reservados.

www.facebook.com/AvatarCourse

www.facebook.com/CompassionProject

www.twitter.com/AvatarCourse

podem ser fatores importantes em sua decisão,
mas geralmente o fator mais forte é, “Isto irá
funcionar para mim”?

Você quer ser mais feliz. Talvez você sinta que
existe algo que o mantém afastado da felicidade.
O “algo” pode ser específico em sua mente, ou
mais provavelmente é algo vago e indiscernível,
algum estresse ou pressão invisível. Estas são
frequentemente, as coisas com as quais você,
erroneamente, acredita que deve aprender a
viver com elas. Essas barreiras para a felicidade
verdadeira, estão guardadas em sua mente, cui-
dadosamente evitadas, mas seus efeitos destruti-
vos em sua vida continuam aparecendo.

Então a pergunta imediata em muitas mentes
é, “Isto irá funcionar para mim”?

Esta nem sempre é uma pergunta
que um Master Avatar pode respon-
der. Mostrar a alguém como usar a
ferramenta, mesmo quando a apre-
sentação inclui muitas horas de
prática e exercícios, não irá sem-
pre produzir um artesão bem
sucedido ou motivado. Verificar
que as ferramentas funcionam
para os demais não é realmente
a resposta para, “Isto irá funcionar
para mim?”

A resposta real para esta pergunta é uma outra
pergunta em retorno, “O quão honesto consigo
mesmo você está disposto a se tornar?”

Quão vulnerável você se permitirá ser? A
razão desta pergunta é que as causas reais de
sua infelicidade, seja lá quais forem, e as causas
de suas falhas, seja lá quais forem, estão enterra-
das sob as capas de sua própria resistência.
Ainda que um Master Avatar possa guiá-lo,
possa criar um espaço seguro e compassivo, no
final é sua disposição de ser vulnerável que dis-
solve as capas de resistência. Então as causas
verdadeiras de sua infelicidade são reveladas, e
você pode colocar as ferramentas Avatar a seu
serviço.

Desde que você esteja disposto a continuar
seguindo no caminho que o leva a uma maior
honestidade consigo mesmo, as ferramentas
Avatar irão funcionar para você.

Perguntas Místicas
Depois que você tiver dominado com sucesso

as ferramentas Avatar, você poderá usar as fer-
ramentas para reformar ou mudar realidades
pessoais. Habilidades são recuperadas. Crenças
limitantes e auto-sabotadoras são descriadas.
Objetivos de vida são descobertos. De certa
forma, você realinha sua vida.

Atenção fixada é liberada e sua consciência ili-
mitada se expande; a mente relaxa. Dentro da
quietude mental, perguntas mais distantes sur-
gem – perguntas místicas sobre vida e morte.
Quem é esse “Eu sou” que pensa? Por que Eu
sou? Qual é meu propósito? Qual é o propósito
de qualquer coisa? O que será feito de mim
quando eu morrer? Estas perguntas são portas
para os mistérios internos.

Um dos mistérios internos revelados na quie-
tude da mente em estado Avatar é que há uma
motivação ou intenção suave permeando o des-
dobramento da vida. É como uma ordem cósmi-
ca divina que silenciosamente, compassivamente

sussurra as sugestões perfeitas para você exa-
tamente na hora certa. Mas ela não impõe

sua vontade; ela não é insistente; ela não
comanda. Provavelmente ela não foi
ouvida, ou se foi, ela foi ignorada. Muito
poucas pessoas entendem este Tao inter-

no universal. Para a maioria ficou per-
dido nos ruídos dos pensamentos.
Muitas pessoas tem flashes intuitivos,

mas mesmo estes flashes vêm com fortes
dúvidas.

Então além de sucesso material e felicida-
de, nos momentos aqui e agora livres da

mente, novas prioridades se desdobram. O que
é realmente importante? Quais das minhas ações
tem consequência e quais ações são triviais? Por
que estou tão preocupado com coisas imperma-
nentes?

Estas são perguntas encontradas ao longo do
caminho da auto-honestidade. Elas não mera-
mente suscitam respostas; elas criam momentos
repentinos de entendimento intuitivo – epífanes.
Certas qualidades começam a evoluir em sua
vida: serenidade, compaixão e consideração com
os outros.

A experiência de um momento transcendente e
a realização de sua própria conexão com a fonte
são experiências místicas, mas inquestionavel-
mente reais do seu treinamento Avatar. Se você
tiver a coragem de tentar, a viagem será maravi-
lhosa.

Para mais informações sobre o Avatar você 
pode visitar www.TheAvatarCourse.com, ligue 
para 800-589-3767 ou 407-788-3090 ou e-mail
Avatar@AvatarHQ.com. Além disso,
www.AvatarBookstore.com, apresenta livros, 
DVDs e mais informações sobre Avatar


