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Verkregen vaardigheden
Als Avatars weten we wie we zijn en wie we niet zijn. We weten
dat we geen dingen zijn. We weten, dat we niet overeen komen
met de nationalistische of racistische ideeën waarmee mensen
elkaar bestrijden. We zijn geen uitdrukkingen van iets en ook geen
identiteiten. We zijn de bron ervan en we kunnen betere dingen
creëren.
In zekere zin is ons ontwaken de realisatie dat er nog andere
mogelijkheden zijn.
Harry Palmer
auteur van het Avatar materiaal







volstRekte heldeRheid
Dit weekend herhaal ik ReSurfacing. Ik heb enorme verschuivingen in mijn bewustzijn gemaakt. Het leven lijkt/is nu veel gemakkelijker. Ik kan de beslissing nemen om mijn levenstroom met meer
gemak te besturen.
Vanochtend een nieuw besef: ik heb het vermogen om van het
ene moment op het andere over te stappen van een duister
bewustzijn naar een bewustzijn dat volstrekt helder is, als ik daarvoor kies. Met andere woorden: ik kies die helderheid!
M.J.K.
ReSurfacing



 



Een simpele mAnieR
vAn zijn
Ik heb nieuw vertrouwen gekregen in de kracht van de oefeningen. Ik heb mezelf omhelsd op deze cursus en geleerd hoe ik alle
aspecten van mezelf kan liefhebben en waarderen. Ik hoop wel erg,
dat ik geen weerstand zal krijgen om de oefeningen te doen in
mijn dagelijks leven. Het is zo een prachtige, verhelderende en
simpele manier van zijn, om van het leven te houden en vrij te zijn
van de behoefte aan liefde en acceptatie.
M.D.W.
ReSurfacing



 



Een kosmisch geheel
De twee dagen die ik besteed heb aan deze cursus zijn verhelderend geweest omdat ze me inzicht hebben gegeven in de manier
waarop je het zelf kunt uitschakelen en deel kunt worden van een
kosmisch geheel. Hij heeft me ook richtlijnen verschaft over hoe je
problematische gebieden uit je leven kunt hanteren zonder dat die
jou helemaal gaan bepalen.
S.R.
ReSurfacing



 



Het nu is zo pRAchtig
Beste Harry,
Vandaag maakte ik kennis met de mini-cursus ‘Basiscursus
voor het hanteren van aandacht’ mini-cursus. Die was echt
heel verrassend! Voordat ik begon, besloot ik dat ik de vaardigheid wilde krijgen om “te kiezen waarop ik mijn aandacht
ga richten en mogelijk ook te leren hoe ik prioriteiten kan
aanbrengen in de zaken waarop ik mijn aandacht richt.”
De hele mini-cursus door leerde ik nieuw gereedschap
gebruiken dat me echt heel goed van pas kwam. Ik had
geweldige ervaringen en persoonlijke inzichten bij oefeningen 5 en 6. Deel 1 van oefening 5 vind ik bijzonder bruikbaar,
omdat ik deze vanaf nu en in de toekomst kan benutten om
meer te halen uit wat ik doe. En bij oefening 6 sprak het idee
me aan om mijn lijst met onvoltooide projecten op een zodanige manier onder te verdelen dat ze weer haalbaar worden.
Deel 3 van oefening 6 vond ik een leuke, opluchtende ervaring. De voorbeelden vond ik geweldig!
Tenslotte is het nogal verrassend om te weten dat deze
onaffe zaken zoveel van je kostbare aandacht vergen en verspillen, aandacht die je veel beter kunt gebruiken om in het
hier en nu te leven. Dit te weten en in staat te zijn om met de
oude kwesties te kappen en weer vrije aandacht te krijgen
voor het ‘nu’ is schitterend. Bedankt!!
E.G.
De Avatar Cursus



 



KRachtig en steRk
Bij het voelen van overtuigingen bij mezelf en door me ermee te
identificeren, voelde ik ze in verschillende regio’s van mijn lichaam
met uiteenlopende intensiteit. Af en toe kwamen er emoties boven:
tranen, lachen... De laatste overtuiging die bij me bovenkwam was,
dat “ik een antwoord heb op alles wat ik ooit moet weten”. Het
voelen van deze overtuiging en me ermee identificeren was wonderbaarlijk en dat is het nog steeds! En dat gold voor de hele oefening. Maar het gevoel dat bij deze overtuiging opkwam, was een
gewaarwording vanaf de binnenkant van mijn hielen helemaal
omhoog langs mijn benen en heupen. Het voelde geweldig! Ik
voelde me krachtig en sterk. Ik voel me krachtig en sterk!
M.K.P.
De Avatar Cursus



 



Zwemlessen
Beste Harry,
De beste zwemmers zijn degenen die geleerd hebben te zwemmen... Bedankt voor de zwemlessen!
Monique Zegel
De Avatar Cursus
27 februari 2005



 



Een duidelijke Richting
Krachtige inzichten in vroeger gedrag en verwachtingen. Een
duidelijker gerichtheid op de doelen die ik wil bereiken en de verlangens die ik heb in mijn leven, zonder van koers te veranderen,
te twijfelen of op goedkeuring van anderen uit te zijn.
Duidelijkheid die ik schep. Ik heb veel meer uit de afgelopen zeven
dagen gehaald dan ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden.
K.J.
De Avatar Cursus



 



Ik voel!
Wat een verruimende reis: ik voel me levendig, gesterkt, helder
en het allerbelangrijkste: IK VOEL! Ik heb een diepgaand gevoel
van vrede, harmonie en vreugde in mezelf bereikt, waarover ik
mezelf vroeger had wijsgemaakt dat zoiets in het leven niet
bestond. Ik stuur je al mijn liefde en dankbaarheid Harry; ik weet
dat je die kunt voelen.
B.S.
De Avatar Cursus



 



Een diepeRe veRbintenis
Beste Harry:
Bedankt voor alle gereedschappen! Ik ben je in het bijzonder
dankbaar voor de doe-schaal in het Master Handboek. Ik bevond
me al een tijdje op het niveau van frustratie, met het idee dat ik
door vol te houden er op de één of andere manier wel weer uit zou
komen. Inmiddels weet ik dat mijn pretenties me verhinderden om
echt te voelen waar ik was, maar toen ik mezelf een diepere verbintenis toestond met mezelf, werd mijn eerlijkheid ook echter dan
ooit. De doe-schaal adviseerde me om alles nog eens rustig onder
de loupe te nemen en het tempo te vertragen. En dat werkte! Ik
had over mezelf heen gecreëerd maar nu heb ik genoeg moed verzameld om te ontspannen en gewoon mezelf te zijn. Daardoor zijn
bij mij de mate van toewijding en passie voor het werk en mijn
ontzag voor het materiaal enorm toegenomen. Dank voor je liefde
en toewijding aan de mensheid.
S.D.
De Avatar Cursus



 



TRAnen vAn vReugde
Hallo, Harry Palmer, ik heet Christina en ben 13 jaar. Vanwege je
cursussen leerde ik een heleboel over mezelf wat ik nog niet wist.
Dat gaf me heel veel plezier en heel veel tranen. Maar het waren
tranen van vreugde. Ik vond alle ervaringen die ik kreeg bij jouw
cursussen geweldig. Dank je voor al je liefde en steun.
C.J.S.
De Avatar Cursus



 



Gelukkige dAgen
Ik voel me bron en dat voelt nog eens goed. Zojuist heb ik één
van de oefeningen afgemaakt en ben ik ‘erdoor’. Ik vond deze ene
oefening het allermoeilijkst, maar het leverde me het allermooiste
resultaat in mezelf/mijn wezen op. Bedankt voor alle werk dat je
verzet hebt om deze cursussen te ontwikkelen. Ik heb ook de minicursussen gedaan! Ik verheug me al bij voorbaat op nog een heleboel gelukkige dagen met dit proces, met jou en al die toegewijde
Masters. Ik wens je voortdurend geluk en welzijn toe.
M.J.K.
De Avatar Cursus



 



Goddank
Deze procedure is opzienbarend want daarmee kan ik volledig
en in alle openheid conflicten voelen, gebrek aan afstemming,
spanning en de stress in het contrast tussen wel of niet kunnen. Ik
kan ermee voelen hoe beperkende overtuigingen een belemmering
vormen voor het creëren. Goddank (Harry) voor het ‘discreëren’ en
het ‘re-creëren’ van de gewenste ervaring. “Ik ben blij mezelf te
zijn” is toegenomen.
P.C.
De Avatar Cursus



 



GRAppig hoe dAt WeRkt
Ik heb de kans gekregen om in deze Avatar Cursus alle mini-cursussen te ervaren. Ik kwam met het voornemen om een patroon te
ontrafelen. Ik wil consistenter worden in het nemen van verantwoordelijkheid met compassie, respect en eerbied. Bij mijn avontuur heb ik veel ontdekkingen gedaan en dieper inzicht gekregen
in je uitspraak dat inzichten simpeler worden naarmate ze meer
diepgang hebben. Ik heb de cursussen voltooid met een duidelijker
ervaring van de gebieden van wil en aandacht en ik kan ze nu welbewuster gebruiken. Ik leerde inzien dat ik vanuit mijn waarnemingen oordeel en dat er meestal een verband is met eigen
gemaakte fouten die ik bij mezelf weiger te erkennen. Grappig hoe
dat werkt. Aan het slot van de mini-cursus: Levensafstemming
klinkt één ervaring heel duidelijk door: ik beslis. Bedankt dat je de
gereedschappen zo hebt vormgegeven dat ik mezelf er gemakkelijk
aan kan herinneren.
T.P.
De Avatar Cursus



 



vooRuit gAAn
Beste Harry,
Bij de ochtend oefeningen had ik tijdens de Serious Drill een
realisatie die een ommekeer bij me teweeg bracht. Ik kreeg het
gevoel dat ik mijn lichaam van zijn huid ontdeed. Ik discreëerde
een identiteit. Voor mijn gevoel was het aardige ervan, dat als ik
een stap terug zou doen om het nog eens nader te bekijken of erover te praten, het te verklaren of te beschrijven, ik een moment van
verlichting zou gaan profaneren. Een goede oefening om mijn aandacht op de primary te houden en vooruit te gaan. Het verleden
bestaat niet! Yahoooo! Liefs voor jou.
T.D.
De Avatar Cursus



 



DAAr wAs ze dAn
Ik deed een oefening samen met een andere cursist. Er kwam een
heleboel drama en frustratie bij kijken. Ze voelde zich angstig en
kwetsbaar. Maar plotseling: daar was ZE dan. Het was net alsof we
naar elkaar keken op een moment van rust in het verkeer aan
weerszijden van een hele drukke straat. Ze was het echt. Ik hield
letterlijk mijn adem in. We voelden het allebei en het leek alsof de
wereld ophield. Van beide kanten welden de tranen bij ons op.
Toen gingen we verder. Alleen al dat moment maakte voor mij de
hele cursus. Nu begin ik het te begrijpen. Het werkt echt. Met liefde en dankbaarheid.
M.R.
De Avatar Cursus



 



Ik ben gelukkig!
Ik wacht tot de laatste dag van de cursus om met jou te delen
wat ik zelf dagelijks ervaar en voortdurend met anderen deel. Ik
ben gelukkig! Daar kies ik voor. Ik kan een leven creëren dat in lijn
is met mijn hogere zelf. Wat een idee! De cursus, het gereedschap,
de organisatie, de intentie en de primary stromen allemaal door
me heen als een onstuimige rivier die zo hard mogelijk stroomt in
de richting van een VPB. Ik heb nooit eerder iets meegemaakt of
gevoeld dat mijn wezen zo dicht bij zijn doel op deze planeet
brengt. Bedankt voor alles wat nodig was om de integriteit erin te
houden, om het schip te laten zeilen! Ik had het allemaal allang
opgegeven, inclusief mijn buitengewone doel, dat ik alleen maar
toegedekt hield met alles wat ik niet ben, niet ik! Ik wens je welzijn
toe. Moge het zo zijn dat we al onze primaries ervaren.
D.T.
De Avatar Cursus



 



GRoots dRomen
George had gelijk en daar ben ik heel blij om. Hij vertelde me dat
Avatar het beste gereedschap was voor persoonlijke en planetaire
transformatie. Aan het eind van de tachtiger en in de vroege
negentiger jaren voelde ik mijn wereld. Ik betitelde die toen als een
betoverend leven. Ik vatte het op als een geschenk.
Toen daarna mijn denken de overhand kreeg, schrompelde mijn
wereld ineen en was ik niet meer in staat om ‘groots’ te creëren. De
afgelopen twee jaar had ik als doel om groots te dromen maar dat
ging niet. Met het Avatar gereedschap ben ik weer gaan voelen en,
wat nog belangrijker is, weet ik hoe ik moet voelen. Ik ben bron.
En nu droom ik niet alleen groots, maar ben ik ook weer thuis.
A.H.
De Avatar Cursus



 



Het wAs mAAr spel
Hi Harry. Ik heb echt, echt door, dat ik niet mijn denken ben. Dat
is werkelijk helemaal te gek! Als ik vastzit, is het net alsof ik visuele spelletjes speel met de werkelijkheid en vergeet dat ik naar een
voorstelling zit te kijken. Dan komt er plotseling iemand langs
(zoals bijvoorbeeld een andere Avatar) die me op de schouder tikt.
Ach ja, natuurlijk, het was maar spel! Veel liefs.
J.M.
De Avatar Cursus



 



me veRstoppen
Beste Harry:
Ik wil graag mijn succes met je delen. Ik heb verdere integratie
nodig en na een gesprek met Kathy en Tonny vandaag, moest ik
uitleggen wat het me opleverde om ‘mezelf te verstoppen’. WOW!
Dit patroon speel ik nu al mijn hele leven in al mijn relaties en
werkplekken.
Avatar is het meest wonderbaarlijke geschenk dat ik ooit gekregen heb. Dank voor je liefde, toewijding en volharding en bedankt
voor de mensen die je geïnspireerd hebt om deze creatie te empoweren. Avra en John zijn schitterende en bijzonder bemoedigende
teammates. Ik kijk ernaar uit om nog veel meer winstpunten/realisaties etc. met je te delen. Veel liefs.
S.Z.
De Avatar Cursus



 



OntzAgwekkend
Vandaag voltooide ik de Avatar Cursus in Orlando, Florida en ik
kan naar waarheid zeggen dat ik vandaag aan mijn nieuwe leven
begin ... mijn ervaringen creëren volgens mijn overtuigingen. De
cursus duurde negen dagen...negen dagen van verbazingwekkende ontdekkingen over mezelf en de overtuigingen die mijn hele
leven tot nu toe hebben bepaald. Steeds maar weer werd ik door
de Avatar Masters gegidst met liefde, steun en toewijding bij het
proces om zelf een Avatar te worden. En wat me het meest van
alles verbaasde: de oefeningen en de gereedschappen die je gegeven worden zijn zo eenvoudig! Terwijl de resultaten die je ermee
krijgt verrassend, overweldigend en ontzagwekkend zijn!! Dat laatste woord is nieuw voor mij maar het werd op de cursus erg vaak
gebruikt. Maar de meeste beschrijvingen in woorden verbleken bij
de doorleefde ervaring. Ik weet dat mijn mede-Avatars begrijpen
wat ik probeer uit te drukken en ik hoop dat veel, heel veel meer
mensen gaan besluiten om te ervaren wat het inhoudt om de
schepper van je eigen overtuigingen te zijn en om BRON TE ZIJN.
Voor een betere, liefdevolle planeet. Totdat we elkaar weerzien op
de Master Cursus, uit liefde en diepe waardering voor alle Avatars.
F.D.
De Avatar Cursus



 



Een beteRe weReld
Het was de meest intense, ontroerende, vérstrekkende en belangrijke week van mijn leven! Het vermogen om de rest van mijn tijd
op onze zogenaamde wereld te CREËREN, zal voor mij, en naar ik
hoop voor veel, veel meer mensen de grootste ervaring van het
universum zijn.
Laten we een betere wereld creëren!!!
S.B.
De Avatar Cursus



 



volstRekte heldeRheid
Wat een prachtige, diepgaande ervaring. Ik voel me heel licht en
vredig. Ik zie nu wat er werkelijk te zien is in plaats van alleen
mijn oordelen. Ik voel een volstrekte helderheid over hoe ik in mijn
leven de betrekkelijke ervaringen van ‘goed’ en ‘kwaad’ heb
gecreëerd en ik voel me helemaal blij met mijn bestaan en met mijn
vermogen om anderen te helpen.
Tijdens de cursus heb ik een enorm scala aan emoties ervaren en
dat heeft me totaal aangemoedigd. Bedankt voor dit prachtige
geschenk. Het deed me inzien hoe geweldig de mensheid is.
G.H.
De Avatar Cursus



 



Ik geniet eRvAn
“Alles is oké ” – yes!
Alles is mogelijk; er zijn geen grenzen. Ik ben oké.
Na heel lang gestreden te hebben met: “Dit kan ik niet”, besef ik
nu dat ik het wel kan. Niets en niemand kan me dit meer afnemen
– behalve als ik ervoor kies om het los te laten. Ik creëer mijn werkelijkheid werkelijk. Ik geniet ervan.
T.B.
De Avatar Cursus



 



JA, ik kAn het
Geweldig! Ik ben helemaal enthousiast over mijn successen en
voel me gelukkig over wat de cursus me heeft gegeven.
Ik voel mijn kracht, mijn nieuwe kracht. Ik heb echt ontdekt wat
ik allemaal kan. Als iemand me nu vraagt: “Kun je...?” dan zal
mijn antwoord zijn: “Ja, IK KAN HET!!”
J.D.
De Avatar Cursus



 



DRomen die uitkomen
Heel erg veel dank voor de Masters vanwege hun uithoudingsvermogen, want ik heb er lang over gedaan.
Aan het begin van de cursus zei ik: “Er is niets dat ik wil veranderen.” Maar toen ik verder ging begon ik te voelen, dat er toch
kanten aan mezelf waren die ik wilde veranderen. Ik realiseerde
me dat mijn dromen alleen maar dromen zouden blijven als ik
mijn levenspatroon niet zou veranderen.
Nu, met Avatar, ben ik gaan geloven dat ik mijn dromen kan
laten uitkomen.
Y.M.
De Avatar Cursus



 



De vAkAntie vAn
mijn leven
Wat een ongelooflijke negen dagen. Ik begon wat sceptisch aan
de cursus die ik alleen maar wilde volgen omdat ik intuïtief voelde
dat dit de juiste cursus was om te doen. Het is de vakantie van
mijn leven geworden.
Het heeft me heel veel meer echte tijd om te leven opgeleverd.
P.H.
De Avatar Cursus



 



Een mAgische Revolutie
Deze cursus is fenomenaal. Er bestaat geen aspect van je leven
dat je niet kunt verbeteren met Avatar. Het Avatar gereedschap
heeft ‘spieren’ versterkt waarvan ik het bestaan niet eens kende.
Als student in opleiding voor een medische studie, zullen de stappen die ik met de cursus zette me in verbinding brengen met
patiënten zodat ik ze kan helpen op een manier die ik nooit voor
mogelijk had gehouden.
Ik realiseerde me dat ik mijn eigen beperkingen creëer en dat ik
ze kan opheffen met Avatar. Deze cursus heeft me geholpen en zal
me blijven helpen met mijn studie, mezelf en met zowel de moeilijke als de goede periodes in mijn leven. Voor mij is Avatar een
magische revolutie voor de menselijke onwetendheid. De revolutie
wordt alleen maar krachtiger naarmate meer en meer cursisten en
Masters het gereedschap gaan gebruiken in hun leven. Op zekere
dag zullen we gezamenlijk een Verlichte Planetaire Beschaving
bereiken.
E.B.A.
De Avatar Cursus



 



DiepeRe betekenis vAn
het leven
Ik dacht dat het om bewustwording van mezelf ging en daarmee
uit. Dat er buiten dat niets was. Maar Avatar heeft me de verbazingwekkende wereld van gewaarzijn laten zien en de diepere
betekenis van het leven. Ik ontplooi me en dus ontplooit de wereld
zich. Een microscopische druppel water kan inderdaad verbazingwekkende dingen doen.
P.B.
De Avatar Cursus



 



Heling
Wat is het echte werk waar het om gaat op deze planeet? ... We
moeten onszelf meer bewust worden, onszelf eraan herinneren dat
ons diepste wezen niet gewelddadig is en de hoeveelheid compassie en samenwerking op de planeet vergroten.
Compassie en welwillendheid maken, zelfs als ze hun uitwerking op de ander lijken te missen, heilzame en kalmerende krachten in je eigen lichaam vrij.
Harry Palmer
auteur van het Avatar Materiaal







VAn de hoogste oRde
Bij de mini-cursus ‘de Vergevingsoptie’ kreeg ik een grote
doorbraak. Bij het doen van de compassie-oefening moest ik
huilen toen ik de band met mijn vader voelde, een verbinding die ik sinds ik groot ben geworden nooit meer heb ervaren – ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit voor mijn
vader heb gevoeld. Ik voelde hem, zijn angst en verdriet en
menselijkheid en ik begreep vanuit mijn hart dat hij lijden
probeerde te vermijden en op zijn manier op zoek was naar
geluk.
Na bijna dertig jaren van slachtofferschap voel ik nu, in
plaats van verwijten en nog langer gekwetst te zijn, een overweldigende liefde waarmee ik hem van hart tot hart omhels.
En iets zegt me dat hij het ook voelt – en dat hij op dit
moment echt gelukkig is en niet weet waarom en dat ook
niet hoeft te weten.
Dank je Harry, dank je, dank je, voor de leidraad die je me
hebt gegeven bij het doen van dit werk van de hoogste orde.
J.V.
ReSurfacing







DAnkbARe AcceptAtie
Beste Harry:
Ik heb vandaag een heel zorgvuldige evaluatie gekregen.
Voor het eerst kon ik dankbaar de hulp accepteren die ik kreeg
bij het zoeken naar een ander perspectief. Inmiddels is me
duidelijk dat ik een integriteitsonderwerp aan het ophelderen
ben dat van doen heeft met machtsmisbruik. Dank je Avra, de
QM’s en de AI’s en de Masters en cursisten van deze cursus.
Bedankt voor jullie zorgvuldige ondersteuning.
N.R.
De Avatar Cursus







StRAlende eneRgie
Ik had een hardnekkige massa en die is nu verdwenen. Ik
wist niet wat het was toen ik met de procedure begon, maar
even snel als ik het vond en kon ervaren verdween het en
bleef ikzelf over in de vorm van een fantastische, stralende
energie! Ik ging helemaal open en al mijn ‘zorgen’ verdwenen!
Wat een ongelooflijke procedure! Het is echt geweldig om
alles te kunnen ervaren en voelen zonder weerstand. Het
voelt geweldig om te voelen!
E.G.
De Avatar Cursus







Veel lichteR
Ik ben zoveel lichter dan voordat ik met AVATAR begon. Een
hoop hindernissen die me pijn deden werden uit mijn leven gediscreëerd. Mijn verlangens werden gereduceerd tot hun kernpunten,
waardoor ze vervulbaar bleken. Ik heb echt het gevoel dat ik nu
het leven dat ik wil (en niet het leven dat ik denk te moeten willen)
kan creëren. Heel hartelijk dank. Het was heel veel meer waard
dan wat ik ervoor betaalde.
G.B.
De Avatar Cursus







Geen nAchtmeRRies meeR
Ik heb geleden aan PTSD en heb in de laatste zes maanden
elke nacht zowel nachtmerries als angstaanvallen, flashbacks
en periodes van dissociatie gehad, steeds als ik dacht aan de
vreselijke gebeurtenissen of erover sprak. Ik ben onder meer
verkracht en heb een overdosis genomen in het afgelopen jaar.
Gisternacht, zaterdag, na acht dagen Avatar, schrok ik zoals
gewoonlijk wakker uit een afschuwelijke nachtmerrie over de
verkrachter en gebruikte ik de ‘voel-oefeningen’ om mezelf te
kalmeren. Ze gingen me heel natuurlijk en gemakkelijk af, net
als de angstaanvallen indertijd. Binnen een paar minuten losten de gevoelens rondom de nachtmerrie op en viel ik weer in
slaap. Ik sliep heel diep en GEEN NACHTMERRIES MEER!
Ik werd vanmorgen verbaasd en blij wakker omdat ik me zo
uitgerust en positief voelde en ik kijk uit naar deze laatste dag
van de Avatar Cursus. Heel anders dan hoe ik meestal BEN,
met angstgevoelens en flitsen van nachtmerries. Vanaf mijn
huis in Orange City op weg naar Altamonte, merkte ik dat ik
onderweg ‘voel-oefeningen’ deed. Ik was ook heel erg aanwezig en aandachtig bij het rijden (wat een goed ding is). Dank
voor dit verbazingwekkende geschenk dat Avatar heet.
J.T.
De Avatar Cursus







De slAgRoom op de tAARt
Ik kwam naar de ReSurfacing Cursus als een sceptisch
iemand die bereid was om wat ruimte te laten voor iets dat
zich mogelijkerwijs zou ontplooien. Als herstellende alcoholica, die jaren van verschillende vormen van therapie, inclusief
AA, achter de rug had, stond ik cynisch tegenover het uitproberen van “weer iets dat niet werkt voor deze hardnekkige
kwestie.” Sinds 25 jaar heb ik al last van chronische pijnen in
mijn nek, bovenrug en onderlijf. Geen enkele vorm van fysieke, emotionele of geestelijke behandeling heeft tot nu toe
geholpen. Ik maakte het alleen maar erger door te zeggen:
“Elke keer als ik dat doe, dan ...” Ik heb geweldige resultaten
behaald. Mijn bovenrug en schouders voelen pijnvrij en ik
vind het niet meer nodig dat mijn zoon perfect is om te bewijzen dat ik niet minderwaardig ben. (Bronnen van pijn. En ik
kan alle overtuigingen van mijn kant discreëren dat hij niet
oké is). Dit is de slagroom op de taart. De ‘taart’ van mijn
Avatar ervaring is te groot om over te schrijven.
P.M.
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uit het ei kRuipen
Ik heb paniekaanvallen gehad over niet goed genoeg zijn en de
overtuiging dat ik perfect moet zijn zolang als ik me kan herinneren. Ik heb jarenlang geprobeerd om deze lastige blokken aan mijn
been kwijt te raken.Vandaag heb ik ze, met behulp van één van de
oefeningen, herleid tot waar ze begonnen zijn en kreeg ik het voor
elkaar om ze gewoon los te laten. Ik had me mijn angsten en overtuigingen voorgesteld als een schildpadei waar ik in kon kruipen.
Het beschermt me maar houdt me ook gescheiden. Het voelt goed
om uit het ei te stappen en de zon op mijn rug te voelen.
J.H.
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Een geschenk vooR
de mensheid
Dit is absoluut verlichtend geweest. Na jaren van therapie en
werken aan het elimineren van de overtuigingen die me tegenhielden om mijn persoonlijke doelen te bereiken, voel ik me nu aangemoedigd om deze overtuigingen te discreëren. Wat ik hier bereikt
heb, wordt nog eens versterkt door het feit dat het ervaringsmatig
is. Het is niet langer een abstracte, intellectuele analyse maar een
volledige, zintuiglijke voelervaring van hoe overtuigingen
gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden.
Bedankt voor deze creatie. Het is absoluut een geschenk voor de
mensheid. Ik ben je dankbaar en stuur je hierbij veel liefde en
waardering.
Verder kan ik de Masters niet genoeg bedanken. Ze zijn ongelooflijk. Ik sta versteld van hun spirit, energie, intelligentie, opofferingsgezindheid en liefde. Ze hebben mijn hart op een onvergetelijke manier geraakt.
Ik kijk ernaar uit om hen weer te zien met alle andere Masters en
cursisten bij de eerstvolgende Master Cursus.
F.A.
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Het enige wAt ik nog
mAAr wilde
Het enige wat ik nog maar wilde was gelukkig te zijn en
mezelf lief te hebben. Dat geschenk kreeg ik nog voordat ik
klaar was met deel II. Je moet weten dat mijn indoctrinatie was,
dat het leven niets anders is dan een tranendal gekenmerkt
door pijn, geploeter, strijd en hopeloosheid. Ik heb alle mogelijke wegen bewandeld om het doel te bereiken van liefde, geluk,
dienstbaarheid en spiritueel ontwaken – maar nergens kreeg ik
de middelen in handen die Avatar me aanreikte en ze zijn zo
simpel!
J.S.
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PeRsoonlijke kRAcht
Al 39 jaar, sinds mijn derde levensjaar kamp ik met hetzelfde
probleem. Door de vergevingsoefeningen en ander Avatar gereedschap te gebruiken, kon ik zover komen dat ik de kwestie echt kon
‘voelen’ en er persoonlijke kracht uit kon putten. Ik ben nu niet
meer bang voor het probleem en weet inmiddels dat ik het positief
kan gebruiken voor de toekomst.
D.J.
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Hoge beRgen
De ervaringen van deze week zijn erg intens en indrukwekkend geweest. Ik ben door diepe dalen gegaan maar ben me
ondertussen ook bewust van hoge bergen. Eindelijk heb ik dan
toch het gereedschap gevonden dat me bij mijn leven kan helpen.
Dagenlang zat ik vast in mezelf vanwege verdriet of iets
anders en ik kon er maar niet uitkomen. Nu zie ik nieuwe
mogelijkheden voor een vreugdevol bestaan dat zin heeft.
Dank aan alle Masters voor deze negen dagen. Geweldig.
J.G.
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OpnieuW beginnen
Ik heb het gevoel herontdekt te hebben wie ik eigenlijk ben. Ik
had me niet gerealiseerd hoe vastgelopen ik was in mijn eigen
ervaringen en creaties. Inmiddels weet ik dat ik alles kan ervaren,
goed of slecht, zonder dat die ervaring mijn toekomstige acties
hoeft te beïnvloeden. Ik kan creëren wie ik wil zijn en me bevrijden
van mijn kwelduiveltjes. Vandaag begin ik opnieuw!
D.S.
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Ongelooflijke inzichten
Toen ik met de Avatar Cursus begon, was mijn doel om van de
cursus te genieten en middelen te vinden voor verlichting van de
dagelijkse chronische pijn die ik al tientallen jaren heb (gecreëerd).
Ik zat erover in hoe ik die negen dagen zou doorkomen.
Toen ik nog maar net aan de cursus begonnen was, gaf mijn
Master me het gereedschap om mijn overtuiging over pijn en mijn
gevoel van pijn te verminderen. Als dat alles was geweest wat ik
uit de cursus had gehaald was het al geweldig. Maar ik kreeg ook
nog eens ongelooflijke inzichten in mijn overtuigingen en met de
hulp van iedereen kon ik de waanvoorstelling doorzien die ik voor
mijn leven aanzag.
Mijn tolerantie en compassie voor alles binnen en buiten mezelf
en voor anderen heeft zich verruimd voorbij alles wat ik voordien
voor mogelijk hield. Mijn pijnovertuiging heb ik getransformeerd.
De winst voor iedereen om me heen is van onschatbare waarde.
M.D.
De Avatar Cursus







De teugels vAn mijn leven
Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met ‘Leven vanuit
vrije wil’ en stukken over jouw zoektocht las, wist ik dat ik Avatar
zou kunnen waarderen en voelde ik: “Dit zijn mijn mensen.” Maar
in die tijd kon ik me nog niet voorstellen dat ik hier, na negen
dagen, alles en iedereen zou kunnen VOELEN en dat helemaal oké
zou vinden.
Ik heb mezelf terug – de teugels van mijn leven terug – en er zijn
eindeloze mogelijkheden en kansen om te spelen, me te uiten, te
creëren en te voelen.
Ik zat vast in een oorlog van weerstand tegen heel erg oude creaties – creaties waarvan ik nooit had toegeven dat ik ze had, of
geweten had dat ik ze kon discreëren. Ik zat opgesloten in een zelfgecreëerde gevangenis van mijn eigen weerstand tegen het ervaren
van verbinding of andere ongemakkelijke gevoelens en ik wist niet
waarom.
Maar op deze cursus gebeurde het meest wonderbaarlijke van
alles: ik leerde weer om te voelen, om de verbinding aan te gaan.
Het was oké om te voelen – de wereld zou er niet door eindigen.
Nu heb ik het gereedschap en de kracht om weer alles te voelen
wat ik wil – vrijheid. Ik hoef mensen niet langer te mijden en bang
te zijn voor wat ze me zullen laten ‘voelen’. Ik hoef niet langer
weerstand te bieden aan alles wat ik heb gecreëerd. Ik kan mezelf
en al mijn creaties ervaren.
Het prikkelt me om het open pad wat ik nu heb met anderen te
delen.
Bedankt.
G.W.
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Alle levenslessen
Ik heb altijd gedacht dat ik flexibel was in mijn aanpak van verschillende situaties, kwesties en mensen.
Hoever zat ik ernaast?
Vanuit mijn huidige gezichtspunt weet ik, dat ik pas een heel
klein beetje begin te begrijpen van de instrumenten uit de gereedschapskist van Avatar. En dat vind ik fijn.
Ik weet, dat op de passende tijd en plaats (alsof het je reinste
magie is) de persoon die ik het meest nodig heb mijn pad zal kruisen of voor een bepaalde tijdsspanne met me op zal trekken. In
plaats van weerstand te hebben tegen zo iemand, verwelkom en
waardeer ik nu alle levenslessen en heb ik respect voor alle de
daden van vriendelijkheid en compassie die me worden aangereikt
als kostbare geschenken.
Ik sta er niet alleen voor.
J.J.
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Met waardering
Iedereen wint met Avatar. Iedereen die een Avatar wordt, verschuift het collectieve bewustzijn naar grotere tolerantie en meer
begrip. Door jezelf met Avatar te helpen, help je tegelijkertijd iedereen.
Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor je leven ga je de
wijsheid van al je creaties waarderen en zul je er bemoedigende
lessen in vinden.
Harry Palmer
auteur van het Avatar materiaal







Het wAs het AllemAAl
wAArd
Beste Harry:
Ik heb vier jaren weerstand geboden. Ik kan niet zeggen dat het
goed was om zo lang te wachten maar wel kan ik zeggen: het was
het allemaal waard. Ik voel dankbaarheid naar allen die me op deze
weg zijn voorgegaan en dit gereedschap hebben gecreëerd voor de
mensheid. Ik zie met plezier mijn volgende stap tegemoet. Uit de
grond van mijn hart bedankt.
M.H.
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Ik cReëeR het
Dierbare Harry:
Bedankt dat je me de ervaring hebt aangereikt van het ‘leven’
waarvan ik het bestaan wist maar die ik gewoon niet kon vinden.
Ik creëer HET. Over een paar weken ben ik op de Masters en dan
naar de Wizards. Bedankt voor wat je arrangeert voor de planeet.
Ik sta aan jouw kant.
T.B.
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Op dit moment gewAcht
Beste Harry:
Nu begrijp ik het idee om in iemand te blijven geloven totdat die
in zichzelf gelooft. Ik sprak zo’n negen jaar geleden voor het eerst
over Avatar met mijn vriendin. In 2001 gaf ze zichzelf uiteindelijk
ReSurfacing cadeau. Ook de afgelopen vier jaar heb ik steeds weer
contact met haar gelegd om haar verder te inspireren. Ze is nu hier.
En aanvankelijk schreef ze zich alleen maar in voor de delen 2 & 3
maar nu staat ze ook geregistreerd voor de Masters en de Wizards!
Ze deed de mini-cursus ‘Basiscursus: Wil’ op dag vier en ze kreeg
haar leven terug! Zij en ik hadden altijd al op dit moment gewacht.
Ze vroeg me of ik het ooit wel eens opgeef met iemand? Maar toen
ik haar zag en voelde vliegen, besefte ik dat ik net zolang in anderen blijf geloven totdat ze in zichzelf geloven. Bij één van de oefeningen zei ze ook nog: “Dus dit is wat je al die jaren voor me hebt
gedaan?” Dank je Harry voor dit gereedschap. Het komt allemaal
bij jou vandaan! Je hebt geholpen om het leven van mijn dierbare
vriendin te veranderen. Heel veel liefs.
T.T.
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Een unieke Reis
Nu ik Avatar ervaren heb en geweldige hoogten heb meegemaakt, vraag ik me af wat het voor me is! Een unieke reis en
een reis voor de rest van mijn leven. Dank je voor dit ongelooflijke geschenk aan mijn universum. Ik heb niet veel woorden
meer beschikbaar om te beschrijven hoe ik me voel en om mijn
dankbaarheid uit te drukken naar iedereen van Star’s Edge en
naar mijn master Beth White. Ik heb het gevoel dat iemand me
ondersteboven gekieperd heeft en ik helemaal leeggemaakt ben
en nu de mogelijkheden zie, wow. Ik geloof dat we, bij het
bereiken van nieuwe vibraties invloed kunnen hebben op de
vibratie van deze planeet. Ik ben op weg en zie je op de
Wizards. Geen woorden meer, alleen maar liefde en dankbaarheid die niet uit te drukken is.
D.B.D.
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Ik neem de uitdAging AAn
Ik voel me levendiger, echter en aanweziger dan ooit tevoren in
mijn leven. Dank je Harry voor de uitnodiging om mijn haren voor
de komende 100 jaar steil achterover te laten blazen. Ik neem de
uitdaging aan met mijn volgende stap vooruit op dit ongelooflijke
pad om samen met mijn vrienden een Verlichte Planetaire
Beschaving te creëren.
N.K.
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Een pRAchtige sfeeR
Beste Harry,
Heel hartelijk dank voor de prachtige sfeer die je voor ons
hebt gecreëerd. De hele ervaring was geweldig. Er is zoveel
verschoven in mijn bewustzijn en mijn echtheid. Leven vanuit
deze sfeer brengt mijn intenties in lijn met het goede doel van
de creatie van een VPB en ik kan niet verwoorden hoe dat
voelt. Bedankt voor alles wat je bent en wat je allemaal voor
ons doet. Met al mijn liefde.
D.C.
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LAAt het AllemAAl
binnenkomen
Beste Harry, Avra en iedereen:
Hoe zal ik dit gevoel onder woorden brengen? Deze week
liet ik het eindelijk allemaal binnenkomen: alles van jou,
Avatar, het materiaal, de sangha. Als we door het leven gaan
en ruimte maken voor onze nieuwe Avatars met dit van binnen en om ons heen, zullen we een VPB creëren. Eindelijk ben
ik zover en ik wil je bedanken voor de liefdevolle en geduldige wijze waarop je de ruimte voor me vasthield totdat ik
besloot om me te laten zien. Ik kan het niet onder woorden
brengen maar ik weet dat je de essentie kunt voelen. Met heel
veel liefde en waardering.
K.W.
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Tel me mee
Beste Harry:
Ik ben óm! Vanaf nu zit ik in het team! We kunnen een VPB
creëren! Tel me mee!
C.R.
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Mijn stoutste dRomen
Ik ben helemaal ondersteboven van mijn ervaring met de Avatar
Cursus. Ik wist dat ik daar veel zou leren maar ik verwachtte in
mijn stoutste dromen nog niet dat ik me zo fantastisch zou voelen!
Ik ben een heleboel dank verschuldigd aan alle Masters en aan de
Avatar ervaring.
B.C.
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Dit dierbARe ogenblik
Dit dierbare ogenblik in mijn leven is niet in woorden te vertalen. Het is een nieuw begin vol met schitterende ambities. Harry,
jou wil ik bedanken voor je enorme daad van liefde om dit kostbare Avatar materiaal te delen. Ik dank hierbij alle prachtige Masters
die me hebben geholpen om een Avatar te worden.
A.A.
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Het echte leven
Beste Harry:
De laatste twee dagen heb ik het echte leven ervaren en zoiets
zeg ik slechts zelden. Mijn Master Marilyn Atteberry is daarbij de
ultieme liefdevolle gids geweest. Woorden om deze ervaring te
beschrijven bestaan niet. Hierbij mijn oprechte dank voor de moed
die je hebt om mensen te laten zien hoe ze kunnen leven. Bedankt.
A.F.
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zoveel meeR
Ik heb zojuist de Avatar Cursus voltooid. Toen ik eraan begon
had ik als doel, om zo dicht mogelijk te komen bij wie ik werkelijk
ben voordat mijn creaties (ouders, indoctrinaties, opinies, filters,
etc.) vat op me hadden gekregen.
Wat ik eruit haalde was zoveel meer. Bedankt Harry voor de
‘toegiften’.
K.D.
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BevRijd geRAAkt
Ik had al zo vaak over Avatar gehoord, maar ik heb gewacht tot
dit moment om eindelijk eens te zien waar het nu werkelijk over
gaat. Het enige wat ik kan zeggen is, dat ik nooit meer zo lang zal
aarzelen om nog eens op onderzoek uit te gaan!
Door Avatar ben ik bevrijd geraakt – bevrijd van de last van mijn
geheimen. Ik kan me nauwelijks voorstellen wat de Masters in
petto heeft...
Wacht even... ja , dat kan ik wel!
L.A.
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Nu ben ik BRon
Ik heb me nog nooit in mijn leven zo geliefd gevoeld. Ik bleef
steeds maar weer proberen om de Masters zover te krijgen, dat
ze mijn levenspatronen gingen meespelen en me zouden laten
vallen. Maar ze weigerden om me te ervaren door de filters
waaraan ik me zo wanhopig vastklampte. In plaats daarvan
ervoeren ze mij als een prachtig spiritueel wezen en boden me
hun ondersteuning en liefde aan. Ik ben overweldigd door de
compassie die me is aangereikt. Het lukte hen om te doorzien
wat ik nodig had op het moment dat ik vond dat ze me moesten laten vallen. Ze weigerden om in mijn mislukking mee te
gaan en nu ben ik bron.
J.B.
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Het beste
Avatar is het beste dat me ooit is overkomen. Het heeft mijn kijk
op mezelf en de mensen om me heen veranderd.
Ik voel liefde voor alles en iedereen en ervaar een wonderlijk
gevoel van innerlijke vrede.
Bedankt voor alle steun. Ik ben gelukkig.
M.S.
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Het is de moeite wAARd
geweest
Ik ben zo dankbaar voor wat ik hier gekregen heb; alle liefde en
steun. Op het moment sta ik gewoon sprakeloos.
Toen het jaar 2005 begon maakte ik me geen zorgen over de toekomst omdat ik voelde dat er iets op me wachtte.
Ik had geen idee wat ik allemaal aan deze cursus zou hebben.
Vanuit de grond van mijn hart wil ik je gewoon bedanken voor
alles wat je voor me hebt gedaan! Nooit eerder in mijn leven heb ik
me beter gevoeld dan nu.
K.F.
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Geen gRoteRe beloning
Bij elke nieuwe Avatar die wordt aangekondigd en gevierd zie ik
hoe de VPB zich voor mijn ogen manifesteert. Er bestaat geen grotere beloning dan te zien hoe een medemens ontwaakt.
E.S.
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Het geschenk is fAntAstisch
Mijn succes op deze cursus gaat heel veel verder dan mijn oorspronkelijke doel. Ik heb mezelf gevonden. Ik heb mijn waardering
voor anderen gevonden. Het geschenk is fantastisch.
Je kunt niet iets nog waardevollers aan iemand geven.
G.N.
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Heel vRuchtbARe gRond
Hoewel ik dit gevoel van vervulling niet in woorden kan vatten,
wil ik me bovenal tegenover mezelf verontschuldigen, omdat ik
veel te lang mijn kostbare zelf heb genegeerd.
Ik wil ook alle Masters bedanken die we hebben wakker geschud
uit een slaap van 27 jaren.
Ik heb zojuist een zaadje geplant in heel vruchtbare grond...
J.E.C.
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OnvooRwAARdelijke liefde
Nu heb ik het leven dat ik leven en creëren wil.
Ik ben Harry Palmer bijzonder dankbaar dat hij de moed heeft
gehad om Avatar in de wereld te zetten. Ik realiseer en voel nu
onvoorwaardelijke liefde.
Mijn grootste succes was het inzicht, dat al de weerstanden in
mijn leven, de wereld en het universum, terug te voeren zijn op
mijzelf wanneer ik niet leef vanuit vrije wil of vanuit Bron.
Als je het Avatar gereedschap niet tot je beschikking hebt, kun je
geen verantwoordelijkheid nemen voor je leven; slechts je eigen
moed en de Avatar middelen geven je dat.
De wereld heeft niet nog een Messias, Boodschapper of Goeroe
nodig met een stel overtuigingen die niet de jouwe zijn. De wereld
heeft alleen maar het Avatar gereedschap nodig en Leven vanuit
vrije wil.
M.G.
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Het beste geschenk
Toen ik naar Avatar kwam zat ik al een maand in de diepste
depressie die ik ooit heb meegemaakt. Ik had het gevoel dat ik heftig aan het zwemmen was maar dat mijn hoofd steeds maar onder
water bleef. Ik kon niet nog harder peddelen en had geen kracht
meer over. Doug, mijn Master, vertelde me al jarenlang over Avatar
maar ik had het afgeschreven als iets dat ‘niet voor mij bestemd
was’.
Ik deelde mijn jammerverhalen met Doug en die zei: “Weet je,
Avatar kan je bij dit soort dingen heel erg helpen – vooral met dat
verloren, machteloze gevoel.”
Voor het eerst luisterde ik naar wat hij zei en opeens wist ik dat
ik mee moest doen. Een week later begon ik aan de cursus en ik
kan nog niet goed geloven wat voor een ommekeer dat teweeg
bracht in mijn instelling, mijn attitude, in alles!! Ik voel me wonderbaarlijk!
Bedankt voor deze prachtige verzameling gereedschappen. Het
is het beste geschenk dat ik ooit heb ontvangen.
S.M.
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me bij mijn nieuwe
fAmilie voegen
Dank je Harry dat je een pionier wilt zijn die instrumenten
creëert waarmee mensen de kans krijgen om terug te komen bij
brongewaarzijn.
Ik wist dat de reis ongemakkelijk zou worden, zoiets als
opnieuw geboren worden op het fysieke vlak.
Ik voel me als een baby die leert hoe ze haar universum kan hercreëren, maar deze keer vol schoonheid, verwondering en harmonie.
Ik kijk ernaar uit om me bij mijn familie te voegen bij het creëren
van een VPB.
G.E.
De Avatar Cursus







Zoekende
Avatar probeert niet om jouw overtuiging te vervangen. Het is er
niet op uit om te maken dat jij je geloof afzweert of de grondbeginselen ervan op losse schroeven zet.
Avatar verschaft je het gereedschap om je overtuigingen volledig
te ervaren en dat te doen vanuit vrije wil. Het doel van een spirituele weg is niet dat je expert wordt in een bepaald ritueel of in een
specifieke methode, maar dat je werkelijk ervaart wie je bent.
Harry Palmer
auteur van het Avatar materiaal







zwAAR vAn lichtheid
Harry:
Ik ben net klaar met deel II en wil graag mijn ervaring en dankbaarheid met je delen. Zojuist heb ik het volgende geschreven over
deze ongelooflijke ervaring. “Ik heb het gevoel alsof ik van een
andere planeet ben overgebracht naar deze hier. Zo moet het voelen als je een engel bent die neerkijkt van ‘de andere kant’. Niets
ziet of voelt of klinkt meer hetzelfde. het VOELT alsof ik onzichtbaar boven deze dimensie zweef. Ik maak er deel van uit – maar
ben niet echt hier. Ik voel me helemaal losgekoppeld van de werkelijkheid zoals ik die eerder op de dag nog kende. Ik ben ‘zwaar’
van lichtheid. Het lijkt alsof ik door de gangen glijd als een
onzichtbare geest. Zo wil ik me altijd blijven voelen. Ik voel me
bron, creatie, al wat is. Ik ben open en één met al wat is. Ik voel
een ongelooflijke, onvoorwaardelijke liefde voor iedereen. Open en
toch veilig, volkomen veilig. Ik heb GEEN gedachten. Ik ben stil.”
6 dagen geleden schreef ik: “Ik heb het gevoel dat ik heel diep
aan het graven ben in de onderste lagen van drabbig oceaanwater,
waar heel veel modder op de bodem ligt. Ik zit met één voet vastgezogen in de modder terwijl ik steeds dieper en dieper aan het
graven ben naar verborgen schatten die dof geworden zijn door
ervaringen in mijn leven. Als ik ze vind, weet ik dat ze opgepoetst
moeten worden, voordat de prachtige, stralende diamant die eronder zit tevoorschijn komt.”
Bedankt voor het gereedschap waarmee ik die diamant kon vinden, oppoetsen en helder kon laten stralen.
D.B.D.
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mezelf ontdekken
Toen ik naar de Avatar Cursus kwam wist ik niet precies waar
die over ging. Zoveel te beter! Anders zou ik me helemaal suf gelabeld hebben! Deze cursus heeft me geholpen om mezelf – bron –
als creator te ontdekken en daar ben ik dankbaar voor.
C.C.
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mijn peRsoonlijke
landschAp
Ik kwam naar de cursus met het gevoel dat het leven meer
te bieden heeft. Maar ik kwam er gewoon niet achter waarom
ik alsmaar in een cirkeltje rondliep en daar niet uit kon stappen. Het gereedschap dat ik me in de Avatar Cursus eigen
maakte, gaf me de mogelijkheid om niet alleen begrip te krijgen voor het leven (een heleboel dingen ‘wist’ ik al, maar ik
kon ze moeilijk ervaren), maar ook voor mezelf. Het was
alsof mijn persoonlijke landschap zich vóór mijn ogen ontrolde. Heel erg bedankt!
T.B.
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Een inneRlijk weten
In het begin wist ik dat de Avatar Cursus op de één of andere manier mijn perspectief op het leven zou veranderen. Dat
voelde ik vanuit mijn buik, dus ik ‘besloot’ om te komen.
Zonder vragen. Wat ik niet wist, was de mate van verandering die ik ging meemaken. Het was de bevestiging van een
innerlijk weten dat ik altijd al bij me had, maar waarvan ik
niet zeker was. Avatar ontketende mijn gewaarzijn, mijn
gevoel voor creatie. Het laadde me op met een energiek ontwaken, een gevoel van verbondenheid, eenheid en afstemming. Altijd aanwezig zijn als ik creëer, ervaar en discreëer
naar believen.
C.G.M.Y.
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DAAR kwAm ik vooR
Harry :
Ik ben je bijzonder dankbaar voor je visie en vasthoudendheid om een doorgang en een vervolg te creëren. Ik doe mee
aan het team dat in lijn is met de creatie van een VPB; daar
kwam ik voor! Ik ben maar al te blij dat ik afstand kan doen
van de oude, onvervulbare en dwangmatige zoektocht naar
mezelf, dat zelf dat weerstand bood aan zijn creaties, het meende te weten, NIET te weten en alsmaar in een eindeloze staat
van verwarring verkeerde. Ik heb een diepgaande bevrijding
ervaren van de ketenen van mijn uitvergrotende verstand en ik
heb de ruimte gecreëerd om mijn rustige geest te ervaren. Ik
ben er dankbaar voor dat ik ben thuis gekomen bij mijn familie.
Mijn Master Holly Riley is een verbazingwekkend liefdevol
iemand, die me op een vriendelijke manier verder heeft aangemoedigd. Dank je Harry en alle Masters en Wizards die de
ruimte in stand houden om te creëren, ontplooien, verkennen
en te ontdekken. Vanuit heel veel dankbaarheid en liefde.
D.S.
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Tot op heden
Als jarenlange deelnemer/waarnemer van de ‘beweging
voor menselijke mogelijkheden’ (human potential movement)
heb ik veel verschillende programma’s en technieken ervaren
die bedoeld waren om verlichting en/of veranderde bewustzijnstoestanden teweeg te brengen. Het beste wat ik van deze
ervaringen heb overgehouden is enerzijds een groter besef
van kalmte en anderzijds een toegenomen gevoel van energie.
Zelfs toen ik me met heel mijn hart stortte in de esoterische
‘mysteriën’, heb ik niet één keer de ‘bevrijding’ ervaren waarvan de spirituele meesters door de eeuwen heen zeiden dat
deze met gedisciplineerde beoefening tot de mogelijkheden
behoorde. Tot op heden.
De Avatar Cursus heeft me laten ervaren hoe die ‘bevrijding’
voelt wanneer gewaarzijn vrij is van alle aanslag van de geest.
Vóór Avatar kon ik alleen maar hopen en bidden dat
geduld en voldoende toewijding uiteindelijk verlichting zouden opleveren. Avatar heeft me de vrijheid gegeven om het
leven te creëren dat ik verkies, zonder nog langer te hoeven
zeulen met de hele last van pseudo-overtuigingen die ik er zo
lang op na heb gehouden. Ik dank jou en alle Masters voor
deze geweldige ervaring.
J.B., Ph.D.
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Eindelijk hieR
Terwijl ik bezig was met één van de oefeningen uit deel II
drong het tot me door dat ik mijn hele leven tot nu toe
geleefd heb via meningen, labels en filters.
Nu ik weer wat verder gekomen ben, kan ik echt zien hoe
het is om ‘mezelf’ te zijn en hoe prachtig het leven is als je
dingen kunt zien voor ‘wat ze zijn’.
Na heel veel strijd en gehang en gewurg om deze plek te
vinden, ben ik eindelijk hier.
Woorden schieten tekort voor wat ik ervaar.
K.D.
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De sleutels om het vooR
elkAAR te kRijgen
Ik dank je voor deze ervaring. Hiernaar heb ik de laatste 20
jaar uitgekeken. Ik wist wel dat het allemaal mogelijk was,
maar ik mistte de sleutels om het voor elkaar te krijgen.
Bedankt voor de sleutels – bedankt dat je meer dan 40 jaar
gezocht hebt op de juiste plaatsen, zodat we allemaal de sleutels kunnen krijgen.
Ik had niet in de gaten dat ik onmogelijk kon komen waar
ik wilde zijn vanwege de rotzooi die ik meesleepte. Alle boeken ter wereld konden me niet helpen om HIER te komen,
alleen maar de hulp van liefdevolle mensen die de essentie al
bereikt hebben.
S.S.
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Ik ben thuis gekomen
Ik heb altijd geweten dat er meer was. Ik was me er altijd
al bewust van dat ik veel moest bereiken in dit leven. En ik
zocht het pad er naartoe. Ik heb vele paden bewandeld
maar nog nooit mijn eigen weg gevonden. Ik raakte ontmoedigd maar hield toch niet op met onderzoeken. En nu
heb ik het gevonden.
Ik voel me grandioos en gewichtloos. Ik voel me machtig
en zelfverzekerd en zonder arrogantie voel ik me op mijn
gemak. Ik heb het gevoel dat ik ben thuis gekomen.
J.H.
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Stukje vAn de puzzel
Toen ik Avatar kwam doen was ik op zoek naar het ontbrekende stukje van de puzzel. Ik wilde begrijpen waarom
ik niet gelukkig was. Ik had alles wat het leven te bieden
heeft en kon me toch niet gelukkig voelen. Iets wat ik niet
kon verklaren.
Mijn vriendin inspireerde me om de cursus te gaan doen.
Ik wilde die innerlijke vrede die zij uitstraalde.
Ik kwam alleen maar de eerste twee dagen van Avatar
doen (ReSurfacing Workshop) maar uiteindelijk deed ik alle
drie delen en schreef ik me in voor de Masters.
Dit is de meest diepgaande ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben er zo gelukkig mee dat ik het gereedschap
bij me heb om de opwindende tocht door het leven te
maken en er alles uit te halen wat erin zit.
Bedankt Harry voor de zegen die je aan ons hebt doorgegeven.
M.N.
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Het is AllemAAl mogelijk
Beste Harry,
Ik wil graag mijn succes met je delen. Voor de eerste keer in éénentwintig jaar kreeg ik het bijzonder ontroerende gevoel terug dat
‘het allemaal mogelijk is’. Na een halve doos zakdoekjes wil ik je
laten weten, dat ik je ga kussen als ik je ooit ontmoet.
J.G.
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Een pRAchtig leven begint
AAn te bReken
Beste Harry,
Ik wil je in alle oprechtheid en liefde uit de grond van mijn hart
bedanken. Vele tientallen jaren van zoeken zijn beëindigd. Een
prachtig leven begint aan te breken. Het was altijd al prachtig –
maar ik geloofde het gewoon niet.
We horen dikwijls vertellen dat één persoon het verschil kan
maken en ik geloof nu ook dat zoiets mogelijk is. En we KUNNEN
een Verlichte Planetaire Beschaving creëren.
L.R.
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OnbetAAlbAAR
Ik ben al heel lang aan het zoeken en voel me dankbaar dat mijn
zoektocht me bij Avatar heeft gebracht. Ik heb nooit eerder zoveel
lieve en behulpzame mensen meegemaakt. Wat ze met mij hebben
gedeeld is onbetaalbaar.
P.S.L.
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meeR dAn fenomenAAl
Dit was meer dan fenomenaal. Ik had nooit verwacht dat ik nog
eens in dit leven op dit punt zou uitkomen! Het is niet te geloven.
Ik heb verschillende levensstijlen meegemaakt, verschillende psychologische benaderingen, lichaamswerk en uiteenlopende overtuigingen, maar ik heb ze geen van allen meer nodig. Het is altijd
mijn droom geweest om te zijn zoals ik nu ben en nu is het niet
langer een droom. Vandaag heb ik een leven afgerond en is er een
nieuwe Avatar geboren.
Vanuit mijn hart voel ik dankbaarheid naar alle Masters, naar
mezelf en naar al die wezens die me hierheen gegidst hebben. En
natuurlijk naar Harry!
M.H.
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PuuR en tevReden
Dit was verbazingwekkend! Ik voelde me ‘vastzitten’ in mijn
leven – zowel fysiek als professioneel. Deze cursus heeft alle ‘drab’
verwijderd.
Ik voel me schoon, energiek, helder, puur...tevreden. De vreugde
en vrede zijn non-stop. Ik kan haast niet wachten om deze reis
voort te zetten; dit is waarnaar ik mijn hele leven gezocht heb.
Dank je Harry voor je visie.
M.S.
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BlikveRRuimend
Om echt in te zien dat ik het allemaal creëer – alles – is de meest
blikverruimende, bevrijdende, heerlijke en empowerende ervaring
die ik, of wie dan ook, had kunnen overkomen. De zoektocht is
echt over! Ik ben ik.
L.R.
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SpiRituele vRijheid
Ik voel me kalm als een rustig meer na 9 dagen van moeilijkheden. Ik proef het pure gewaarzijn als een herboren baby bij het één
voor één weghalen van dingen die mijn aandacht al een hele tijd
gevangen hielden. Mijn hart is nu vol vreugde omdat ik de energetische sprong heb gemaakt naar de spirituele vrijheid waarnaar ik
zo heb verlangd.
Dit is de dierbaarste ervaring van mijn leven.
S.H.K.
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Mijn investeRing in
mezelf
Ik heb gevonden waarnaar ik altijd al op zoek was!
De oefeningen zijn gemakkelijk – zolang je bereid bent om je
gemakzucht op te geven en de instructies volgt kan er niets mis
gaan. Ze werken echt.
Ik ben meer, ja veel meer dan blij met mijn investering in
MEZELF en heb me ingeschreven voor de Masters, verheug me op
de Wizards en het wereldbewustzijn.
B.S.
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BeteR dAn medicAtie
Ik kan nu voelen hoe het leven voelt na vele jaren van depressie.
De cursus is beter dan welke medicatie ook. De planeet heeft
Avatar nodig.
O.S.
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Het beste spul
Dit is véruit het beste spul dat ik ooit heb geleerd.
Spirituele leraren die ik bezocht zeiden me dat ‘ik de creator ben’
maar Avatar liet me dat ‘ik ben’ echt ervaren.
Al datgene wat ik dacht te zijn, was ik niet echt. Ik ben veel meer
dan ik me ooit had voorgesteld. Dank je Harry dat je deze schat tot
leven hebt gewekt.
M.B.
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zoveel meer
Ik ging naar de Avatar Cursus met de gedachte dat ik wel wat
antwoorden zou vinden op een paar problemen, ze daarna zou
hanteren en terzijde schuiven en dan verder zou gaan.
Er gebeurde echter veel meer.
Ik ervoer en voelde zo veel, dat ik vermoed dat ik mijn denkvermogen kwijt ben. Wat ik nu voel is geweldig.
Ik kan nu echt verder gaan met leven, ervaren en voelen. De problemen zijn weg.
L.N.
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Welzijn
Als je het gezichtspunt inneemt dat er niets bestaat dat geen deel
van jou uitmaakt, dat er niemand bestaat die geen deel van jou is,
dat elk oordeel dat je velt een oordeel over jezelf inhoudt, dat elke
kritiek die je levert zelfkritiek is, dan zul je de wijsheid hebben om
een onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te gaan koesteren die het
licht van de wereld zal zijn.
Harry Palmer
auteur van het Avatar materiaal







InneRlijke vRede
Het heeft innerlijke vrede bij mij gecreëerd. Het heeft me kalmte
en ontspannenheid gegeven. Emotionele spanningen opgelost en
het stressniveau verminderd. Weer vrije aandacht gegeven.
Wilskracht en welzijn verbeterd. Een toegenomen geluksgevoel.
Voel me lichter en energieker. Mijn bewustzijn ontplooide zich en
mijn geest werd helderder.
A.A.K.
Resurfacing







Een gevoel vAn heldeRheid
Geweldige cursus voor het opsporen van allerlei soorten overtuigingen. Ik slaagde erin om verscheidene situaties onschadelijk te
maken, zowel buiten mezelf als intern. Ik heb het gevoel dat ik al
doende een heleboel troep heb opgeruimd terwijl ik me ondertussen
het gereedschap eigen heb gemaakt waarmee ik voortdurend een
gevoel van helderheid kan onderhouden. Ik vind het geweldig om
een nieuw gezichtspunt op het leven te hebben, vooral als het m’n
eigen leven is dat ik zelf kan creëren.
J.K.
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Een pRAchtig geschenk
De ongelooflijke vrijheid van beweging en verbinding in
mijn wereld is verbazingwekkend. Het is een prachtig
geschenk om open te kunnen staan voor mijn gevoelens, voor
mijn hart. En me op zo’n wonderlijke, geweldige manier vrij
te voelen van mijn denken is onbeschrijflijk. Ik voel me heel
ruim en tegelijkertijd verbonden. Dank je wel! Nu kan ik
inzien hoe denken, denken en nog eens denken, mijn aandacht vasthoudt en steeds meer creëert van datgene waar ik
niet door kan komen, waar ik in vastloop. Dank je wel!
D.S.
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Ik heb het door
Harry:
Toen ik zes jaar geleden gebrandmerkt werd met de diagnose
van een bipolaire stoornis, ging mijn leven helemaal over hoe je
daarmee omgaat. Onlangs kwam ik op het geweldig creatieve idee
om het label te herdefiniëren en te spreken van ‘temperament’ in
plaats van ‘ziekte’, enzovoort, enzovoort. Het maakte dat ik me
beter over mezelf ging voelen – zolang ik niet botste met de
buitenwereld. Deze week hier heeft allerlei dingen opgehelderd
die belachelijk eenvoudig bleken te liggen. De diagnose was een
bipolaire stoornis. Op dat moment kopieerde ik het label van de
dienstdoende artsen en ging ermee verder. Op een bepaald ogenblik stelde ik de criteria van waaruit de diagnose tot stand
gekomen was ter discussie. Wat je echt moet weten is, dat gisteravond opeens tot me doordrong – de keren dat ik in het hospitaal
was vanwege die bipolaire kwestie is duidelijk en absoluut terug te
voeren op één ding en alleen maar tot dit ene – ik zat vast in secondaries. Dat verklaart waarom bij de eerste keer dat ik in het hospitaal was, niemand iets ‘aan’ of ‘voor’ me gedaan heeft behalve
me op te nemen. Maar zodra ik naar mijn kamer gebracht werd en
mijn begeleider nog maar nauwelijks de deur achter me had dichtgetrokken, voordat ik me op mijn bed neerliet, had ik het door:
“Geestelijke gezondheid is een keuze.” Wat een inzicht! En hiermee
lijkt mijn secondary te zijn opgelost!
Het werk wat je doet maakt duidelijk wat die ogenblikken van
persoonlijke genialiteit, waar ik dan verder geen weg mee weet, te
betekenen hebben. Ik heb altijd die verrukkelijke honger gehad
naar meer en meer en meer. Ho, ho, mijn persoonlijke kracht heeft
een focus. Waar het vandaan komt en hoe ik kan blijven groeien en
de eeuwigheidswaarde die het allemaal heeft. Dank je Harry, voor
jou en voor mij.
T.B.
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TheRApeutisch vooRdeel
Ik zat na te denken over het therapeutische voordeel van
deze cursus en dat leidde tot: “Hoeveel zou het me gekost
hebben als ik een therapeut had moeten betalen, laat ik dat
eens uitrekenen.”
ReSurfacing kost $295, het is een tweedaagse cursus van
ongeveer zestien uur. De gemiddelde therapeut kost $150 per
uur. Dus $150 keer zestien uren is $2400. Een besparing van
$2105. Met de toegevoegde waarde van één-op-één aandacht.
Voortgang wordt niet afgebroken door het getik van de klok
van de therapeut. Erg helpend. Bedankt.
Sandra
ReSurfacing







VooRuit komen
Beste Harry en Avra:
Bedankt voor deze gelegenheid om meer te worden... Ik heb
het gevoel dat de afgelopen negen dagen verlopen zijn als een
goed ingestudeerde dans. Het gevoel was licht en leerzaam,
eb en vloed, gelach en tranen, maar steeds vooruit komen. Ik
heb heel veel geleerd over mezelf te committeren, intentie,
inspiratie, verbinding, teamwerk, primary zijn, bottom line
data, de waarde van integratie en nog veel meer lessen die ik
me later nog zal realiseren. Het is een voorrecht om te mogen
meewerken aan dit team. Ik heb een geweldige ervaring
gehad en wil graag nog eens meedoen. Er is nog zoveel te
leren. Veel liefs voor jullie beiden. Bedankt voor jullie vriendelijkheid en verbinding, inspiratie en begeleiding.
J.M.
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Een AndeR peRspectief
Het voelt geweldig!! Een beter gevoel dan ooit! Het voelt alsof ik
weer zeggenschap heb en alles kan hanteren, vanuit compassie met
mezelf en de ander. De cursus gaf me een gevoel alsof ik in een
andere tijdszone was, hard aan het werk, nieuwe inzichten en veel
meer zekerheid over alles. Ik heb echt een ander perspectief gekregen en heb ondertussen ook nog een aantal nieuwe vrienden
gemaakt!
K.D.
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VooRgoed veRAndeRd
Het is het meest verfrissende, verlichtende en bevrijdende
gevoel wat er bestaat, om door de barrières van weerstand heen
te gaan – hoewel ik ze nota bene zelf gecreëerd heb. Ik ben voorgoed veranderd! Bedankt!
B.N.
De Avatar Cursus







Het leven omhelzen
Ik heb het gevoel dat ik nu beter in staat ben om het leven te
omhelzen: mijn ogen zijn geopend, mijn hart is er klaar voor om te
geven en te ontvangen, mijn gedachten en daden zijn op elkaar
afgestemd en de voordelen van deze innerlijke verruiming van
mijn geest worden inmiddels al ervaren.
L.W.
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Feng Shui
Ik wil je graag bedanken voor de diepgaande ervaring die ik heb
gehad op de Avatar Cursus. Het kost me erg veel moeite om het
onder woorden te brengen want, ja, het was echt een ervaring.
Ik wil graag één van die momenten met je delen die een dramatische indruk op me heeft gemaakt.
Na twee dagen gewerkt te hebben met de oefeningen gebeurde
er iets heel interessants. Stel je, bij wijze van illustratie, de geest
voor als een huiskamer. Aan het eind van de dag kwam ik terug
aan mijn tafel en mijn geest voelde helemaal ontregeld als gevolg
van de enorme integratie die zich had voltrokken. Het was alsof ik
terugkwam in mijn huiskamer en niets meer op de plaats stond
waar ik het had achtergelaten. Mijn bank stond niet meer waar die
eerst stond. Mijn TV was verplaatst. De leunstoel stond nu aan de
andere kant van de kamer. Mijn koffietafel was zelfs helemaal
verdwenen! Wat was er aan de hand?!!
Veel aspecten van mijn leven kwamen tijdens deze cursus naar
boven en er manifesteerde zich een gewaarzijn dat nooit eerder
voor mij bestaan had.
Mijn huiskamer ziet er nu stukken beter uit; veel meer ruimte en
Feng Shui. Hoe zit het ook weer met die appels?
Bedankt voor je hulp bij het samenstellen van een betere
leefruimte.
R.M.
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zweven
Met mij is het ‘op en neer’ en ‘op en neer’ gegaan, tot ik een
punt bereikte waarop het ‘neer’ oké was en de ‘oppen’ me in een
hoge ZWEEFVLUCHT brachten.
Nicolette
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TotAAl gelukkig
Ik ben totaal gelukkig. Nu ben ik een Avatar en kan dat
nauwelijks geloven. Ik ben aan zoveel mensen dank verschuldigd.
Zonder hen had ik het allemaal niet voor elkaar gekregen. Het is
werkelijk geweldig dat zoiets met me gebeurd is.
Ik zou het heerlijk vinden om het gevoel wat ik op dit moment
heb aan alle mensen te geven en alle mensen zouden de
mogelijkheid moeten hebben om zelf een dergelijke kans te benutten. Ik houd van de hele wereld!!!
M.L.K. (14 jaar)
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Het leven is een geschenk
Vóór de Avatar Cursus was het leven voor mij: strijd, proberen te
zijn, proberen te krijgen, binnen te halen, recht te hebben op,
proberen om in de eerste plaats hard te werken, te hanteren.
Na de cursus voel ik dat het leven een geschenk is! Ik voel me
vrij. En de woorden ‘gelukkig’ en ‘plezier’ komen nu ook in mijn
woordenlijst voor. Na 25 jaar is het mij gelukt om een verandering
door te voeren.
M.M.
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MAgisch!
Dit was magisch! Waarschijnlijk voor het eerst in mijn leven voel
ik me helemaal vrij om al mijn creaties uit te leven.
Dit betekent het dus om een menselijk wezen te zijn.
Dank je voor dit prachtige proces. De wereld heeft dit nodig.
L.P.
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Ik kAn Alles
Whoa. Ik ben zojuist klaar met de cursus en ik voel !
Ik ben 17 jaar oud en besef dat ik mijn hele leven nog voor de
boeg heb en dat ik alles kan! In de negen dagen hier ben ik op een
plek beland waarvan ik niet eens zeker wist of die wel bestond.
Ik ben blij mezelf te zijn!
A.G.
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mijn schAtten ReAliseRen
Mijn droom om wakker te worden en mijn kracht en schoonheid
te ontdekken en me te realiseren dat deze schatten gewoon in
mezelf verborgen zitten, is uitgekomen.
Dank je Harry.
I.M.M.
De Avatar Cursus







Gevoel vAn
doelgeRichtheid
Wat een reis is dit geweest : vanaf mijn twijfel of ik het wel voor
elkaar zou krijgen om hier te komen tot de blijdschap dat ik een
Avatar ben geworden.
Ik kan weer met een schone lei beginnen en vanuit vrije wil ben
ik nu mijn eigen schepper. Ik heb een wonderbaarlijk gevoel van
doelgerichtheid over me gekregen en voel het verlangen om deze
ervaring te delen met iedereen waarmee ik contact maak. De ‘ik’
die ik had gecreëerd is inmiddels
liefdevol gediscreëerd en mijn toekomst is vol met eindeloze
mogelijkheden.
Niets kan me nu meer stoppen, het is helemaal aan mij.
P.M.
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Geeindigd met vReugde
Ik begon aan de cursus met weerstand en nieuwsgierigheid en
eindigde met vreugde. Zoals ze zeiden: voltooien is slechts het
begin; de Masters en de Wizard Cursus komen eraan.
Ik ga mijn leven weer volledig leven met het gereedschap dat ik
aan deze cursus heb ontleend en ik ga anderen die hun leven moe
zijn naar Avatar brengen.
P.J.T.
De Avatar Cursus







KostbARe eRvARing
Toen ik hier op de cursus kwam dacht ik: “Dit maakt me boos”
of: “Waar is dit goed voor?” Zie je, zoveel weerstand had ik.
Door de verschillende oefeningen en materialen kreeg ik weer
zelfvertrouwen en begon ik me comfortabel te voelen met het idee
dat ik dit ook kon. Op dat ogenblik overkwam me een onbeschrijflijke blijdschap. Dat was een bijzonder kostbare ervaring die ik
voor niets ter wereld wil ruilen.
Het meest waardevolle winstpunt dat ik boekte, was het
bereiken van mijn oorspronkelijke doel en dat was, dat ik mijn
eigen pad en toekomst zou gaan bepalen. Dat heb ik duidelijk
behaald.
Avatar is het beste wat er is!
S.W.L.
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VeRbAAsd
Ik ben verbaasd over wat ik negen dagen geleden nog echt vond
en wat ik er nu over voel.
De Avatar Cursus is een hartverwarmende ervaring geweest die
me heeft opgeleverd dat ik me beter voel dan ooit. Ik voel me echt
opgewonden over de toekomst in plaats van me af te vragen wat
er allemaal zou kunnen gebeuren.
L.R.
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Een nieuwe stARt
Ik wilde alleen maar altijd gelijk hebben. Ik had het zo druk met
gelijk hebben dat ik mijn aandacht voor al het andere verloren had.
Ik kon van niemand meer houden, die compassie kon ik niet
opbrengen.
Maar nu snap ik het. Ik heb het gevoel dat ik gewoon kan zijn. Ik
heb het gevoel dat ik hier voor het eerst ben. Phew! Ik hield onder
water mijn adem in en deed alsof alles steeds oké was. En ik
hoefde alleen maar uit het water te komen!
Nu is me dat gelukt. Ik kijk om me heen: voelend en waarnemend. Ik sta nog maar aan het begin en ben een klein beetje
nerveus over mijn nieuwe start. Maar ik weet dat ik zal blijven
doorgaan; dat ik zal werken aan het creëren van een nieuwe
werkelijkheid en zal leren hoe ik anderen kan helpen om zichzelf
niet langer te verstikken.
J.Y.
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Een focus op de toekomst
Ik kwam Avatar doen met slechts één doel in gedachten: een
aantal van mijn beperkingen opheffen. Ik heb me altijd heel evenwichtig gevoeld met weinig zorgen in mijn leven en ik dacht niet
dat ik er nog veel meer uit zou halen.
Wat Avatar me gegeven heeft is een vredige geest met een focus
op de toekomst waarvan ik weet dat hij mij verder zal brengen dan
mijn meest wilde doelen. Ik had me nooit het gevoel van euforie
kunnen voorstellen dat ik nu heb om me dag in dag uit verder te
brengen.
R.P.
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Ik wil meer!
Wauw, wat een ervaring! Een rit in een achtbaan door het
bewustzijn.
Blijdschap, lachen, tranen, verdriet, frustratie, ik ben het allemaal
tegen gekomen. En meer. En ik wil meer!
De grootste realisatie voor mij (en mijn grootste succes) was, dat
ik werkelijk begrijp en geloof dat het leven simpel is. Bedankt.
Ik ben een paar reusachtige hindernissen te boven gekomen en
het leven is nu helder en hoopvol.
Dank je, dank je, dank je.
A.U.
De Avatar Cursus







KAn niet stilzitten
Dus, het is nu mijn zesde dag op de cursus en momenteel vind
ik het moeilijk om stil te zitten. ‘Empowered’ drukt heel zwak uit
hoe ik me voel. Ongehinderd, verlicht...het is allemaal net niet
geschikt om te beschrijven wat ik ervaar, hier en nu, op dit
moment, omdat IK HET HEB GECREËERD. Ik ben naar deze
Avatar Cursus gekomen met een open geest, zoals ik dat toen zag,
maar nu realiseer ik me pas wat een open geest IS.
Er zijn de laatste paar dagen momenten geweest waarop ik bij
mezelf dacht: “Dit is belachelijk! Wat doe ik hier?” Maar vandaag
ben ik ZO blij dat ik stug doorgezet heb. Ik kan mijn eigen realiteit
creeren!! Mijn geluk, mijn verdriet, mijn gekte, mijn ernst; ik voel
me zo heerlijk!
Ik zal me nooit meer verdrietig voelen behalve als ik daarvoor
kies. Ik zal nooit iets minder voelen dan het fenomenale gevoel
van dit moment, behalve als ik daarvoor kies. Wie had ooit kunnen
denken dat ik dit mezelf allemaal aandeed?
Avatar heeft me de kracht getoond die ik altijd al had en heeft
me geholpen om mijn bestemming te kiezen. Ik heb het gevoel dat
ik op dit moment bijna niet meer kan stilzitten omdat ik de vrijheid die ik voel niet kan bevatten. Dus bedankt mr. Palmer, dat je
me hebt geholpen met de keus om te werken voor een VPB!
C.S. (16 jaar)
De Avatar Cursus







Heel eRg volledig
Dus mijn negen dagen zitten erop. Ik heb mijn eerste Avatar
Cursus af. Behalve dat ik het gevoel heb veel bereikt te hebben,
voel ik me ZO veel beter toegerust om alles wat maar mijn kant
opkomt te hanteren. De laatste paar dagen heb ik zoveel geleerd
dat ik me heel erg volledig voel. Ik ben meer dan ‘oké met mezelf’.
Ik heb het gevoel dat ik alles voor elkaar kan krijgen waar ik mijn
geest echt op richt. Er zijn zeker ook moeizame momenten
geweest, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet want elk onderdeel
van deze cursus heeft me iets geleerd dat ik de rest van mijn leven
zal gebruiken.
C.S. (16 jaar)
De Avatar Cursus







Verbazingwekkend!
Avatar is verbazingwekkend! Aan het begin van de cursus had ik
een paar secondaries, zoals: “Oh, ik ben nog maar 10 jaar oud. Ik
zal er wel niet veel aan hebben.”
Maar toen ik eenmaal bezig ging, verdwenen al die secondaries.
Volgens mij moeten alle kinderen op z’n minst weet hebben van
Avatar. Ik ga al mijn vrienden vertellen dat ze tenminste
ReSurfacing moeten doen!
M.S. (10 jaar)
De Avatar Cursus







TRouw AAn mezelf
De Avatar Cursus heeft mijn overtuiging nog eens bevestigd dat
ik mijn eigen bestemming bepaal. De laatste tijd was ik vervreemd
geraakt van dat geloof, maar nu heb ik het weer scherp in het
vizier.
Avatar heeft me geholpen om de persoonlijke definitie die ik van
mezelf heb te verfijnen als een liefdevolle, zorgzame, capabele,
communicatieve en opgetogen onderzoeker van het leven. Ik
creëer, ik draag bij, ik ben.
Ik heb nu het gereedschap waarmee ik trouw aan mezelf kan
zijn.
W.S.
De Avatar Cursus







Je volgende stAp
De Avatar®Cursus voorbereidingschecklist
Voor wie klaar is om de volgende stap te zetten...

1. Lees Leven vanuit vrije wil en ReSurfacing® door Harry Palmer
Wanneer je er klaar voor bent om de innerlijke werking van je eigen bewustzijn te
onderzoeken en vertrouwd wilt raken met de creatie die jij als jezelf beschouwt,
raden we je aan om de boeken Leven vanuit vrije wil en ReSurfacing® te lezen bij
wijze van eerste stap.
Mocht de plaatselijke boekhandel Leven vanuit vrije wil en ReSurfacing niet in voorraad hebben, dan kun je ze rechtstreeks bestellen bij Avatar Netwerk Services (024
3452154).
Een gratis downloadbare Engelse versie van Living Deliberately is online verkrijgbaar via: http://theavatarcourse.com/en/eliving-deliberately.html

2. Ontvang The Avatar Times
Start uw gratis abonnement op TAT door het bezoeken van online:
www.TheAvatarTimes.com/nl en je kunt ook contact opnemen met Star’s Edge International.

3. Neem contact op met een Avatar Master
Avatar Masters zullen je een antwoord geven op alle vragen of kwesties die bij je leven,
inclusief wanneer en waar je de Avatar Cursus kunt doen. Er bestaan een aantal manieren om
contact te leggen met een Avatar Master.
• Voor de cursusdata en contact informatie over de Internationale Avatar Cursussen
ga je naar de cursusdata pagina op: www.Avatar.nl of theavatarcourse.com/en/
schedule-of-courses.html
• Om een Avatar Master bij jou in de buurt te vinden, ga je naar de Avatar Masters pagina
op: www.avatar.nl/nederlands/mastersmain.htm





Vervolg van

je volgende stap
• Of kijk het Masters register en de advertenties na in het Avatar Journal.
• Neem contact op met Star’s Edge International.

4. Schrijf je in voor de Avatar Cursus
Vul het inschrijvingsformulier in voor de cursus van jouw keuze. Je Avatar
Master zal je aan dit formulier helpen met de bijbehorende informatie.
Avatar leert je om gewaarmerkt navigatiegereedschap te gebruiken waarmee je, in
overeenstemming met je eigen integriteit, veilig de oversteek kunt maken door de onbekende turbulente gebieden van je geest heen naar het domein van de ziel.
– Harry Palmer
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
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: AvatarEPC.com
en in Nederland met:
International Avatar Courses
Noorderdwarsstraat 11, 1017 TX Amsterdam
tel: 020-6203128 fax: 020-6233423
e-mail: pieta@avatar.nl
website: Avatar.nl





