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Of ga naar www.Avatar.nl/nl/find-a-master  
  
 
 
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

Het Avatar Info Uur is een persoonlijke sessie met een gelicenseerde Avatar Master. 
Het begint met een video van 5 minuten van Harry Palmer, auteur van het Avatar  
materiaal, en gaat dan verder met een begeleid onderzoek van overtuigingen,  
aandacht, de wil, bron zijn en compassie. Er zijn verschillende oefeningen die  
je een echte, tastbare ervaring geven van het Avatar gereedschap. 

Het is je eerste stap op een pad richting persoonlijke verlichting. Neem contact op 
met een Avatar Master en maak vandaag nog een afspraak voor jouw gratis Info Uur.

Neem contact op met de Master die je deze brochure gaf:

Wil je een echt rustige mind  
ervaren? Wil je een inspirerend 
en vervuld leven creëren? 
 

Ervaar dan  
nu Avatar!

Dutch
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AvatarResults.com 
Persoonlijke verhalen & inzichten  
van Avatar cursisten 
 

Na elke cursus krijgt Star's Edge brieven waarin 
Avatar cursisten hun inzichten, liefde, dank, erkente-
lijkheid en steun delen. 

Een klein deel van de meer dan 500.000 brieven die 
Star's Edge van onze cursisten heeft gekregen zijn op 
deze website te lezen. 

 

Van cursisten tijdens de cursus: 
• Avatar heeft me geholpen om de moed te verzamelen 

om naar buiten te komen in het licht, gezien te wor-
den en om de persoon te vinden die ik in de wereld 
wilde zijn.  

• Ik corrigeerde of stopte de automatische patronen  
in mijn leven. 

• Ik merk dat het loslaten van gefixeerde aandacht  
opluchting geeft. 

• Ik heb mijn eigen, persoonlijke goudschat gevonden. 

• Ik kan nu op een heel andere, meer intieme manier 
samenzijn met degenen van wie ik houd. 

• Ik heb het gereedschap in handen waarmee ik mijn 
pretentie overboord kan zetten en de spelletjes die  
ik speel kan doorzien. 

• Ik snapte wat ik aan het doen was, nam er verant-
woordelijkheid voor en hield ermee op. 

• Het Avatar gereedschap creëert de ruimte  
waarbinnen iets mag veranderen. 

• Met Avatar ga je de patronen in je leven ontdekken 
die je scheiden van wie je werkelijk bent en jouw 
groei beperken. 

• Ik heb inspirerende helderheid over wie ik ben. 

• Mijn pijn en wanhoop veranderden in plezier 
en zingeving door dienst-
baar te zijn aan anderen. 

• Ik heb mijn patroon  
van slachtofferschap  
doorbroken.

Wat is Avatar? 
 

Volgens de meeste studenten is Avatar 
het meest krachtige, puurste zelfontwikke-
lingsprogramma dat beschikbaar is. Het 
bestaat uit een reeks ervaringsgerichte 
oefeningen waarmee je jezelf gaat heront-
dekken en jouw bewustzijn kunt afstem-
men op wat jij wilt bereiken. Daarbij ga je 
jouw eigen unieke inzichten en realisaties 
beleven. Niemand zal je vertellen wat je 
moet geloven of wie jij bent. Jij bent het 
die dingen over jezelf ontdekt.  

 
• Zou je willen loskomen van oude  

beperkingen die je ongelukkig maken? 
• Zou je jouw overtuigingen willen afstemmen op  

de doelen die je wilt bereiken? 
• Zou je je zekerder willen voelen over je vermogen  

om je eigen leven te besturen? 
• Zou je een hogere, wijzere en meer vreedzame  

vorm van jezelf willen ervaren? 
• Zou je in staat willen zijn om boven de strijd en ellende  

van de wereld uit te stijgen en ze te zien voor wat ze  
werkelijk zijn? 

• Zou je de toestand van bewustzijn willen ervaren die  
traditioneel wordt aangeduid met het woord ‘verlichting’? 

Dan is Avatar iets voor jou.

In de woorden van een Avatar cursist... 

 
De Avatar organisatie gelooft dat we een betere wereld 

kunnen creëren door de mensen één voor één bewuster te 

maken. In overeenstemming met dit doel is de Avatar  

Cursus een negendaagse, niet-religieuze cursus waarin een 

persoon weer contact krijgt met zijn ware spirituele zelf.  

En al doende ontdekken de deelnemers aan deze cursus 

de bron van hun moeilijkheden, problemen en zorgen, leren 

manieren om die moeilijkheden, problemen en zorgen op  

te lossen en krijgen op die manier het vermogen om het 

leven te creëren zoals ze dat willen. Dit staat bekend als 

'leven vanuit vrije wil'. —R. S.

Harry Palmer,  
auteur van het 

Avatar materiaal.
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Hoe werkt Avatar?  
Avatar geeft je gereedschap in handen 

waarmee je doelbewust de overtuigingen 
kunt herstructureren die het patroon van 
jouw leven vormen.  

Jouw eigen overtuigingen zijn in feite de 
grootste krachten die op je bestaan inwer-
ken. Zij bepalen wat je waarneemt en hoe  
je dat waarneemt. Zij beïnvloeden jouw  
gedachten, verwachtingen en daden. Zij 
creëren jouw persoonlijkheid. Ze bepalen 
zelfs de uitkomst van jouw handelen en 
hoe anderen jou zien en op je reageren.  

Avatar helpt je om te onderzoeken wat 
er achter de schermen van je bestaan 
gaande is en te ontdekken welke niet- 
onderzochte, onbewust aanwezige over-
tuigingen je leven maken tot wat het is. 

 
 

Wat maakt Avatar anders?  
In plaats van je het zoveelste overtui-

gingssysteem aan te bieden voor je leven, 
maakt Avatar je natuurlijke vermogen wak-
ker om overtuigingen te creëren en te dis-
creëren. Met deze vaardigheid kun jij jouw 
leven herstructureren volgens een blauwdruk 
die jij zelf bepaalt. 

 
 

Waarom heb ik Avatar nodig?  
Zonder Avatar training worden de levens van  

mensen bepaald door de impulsen van hun diepste en 
meest afgewezen transparante overtuigingen. Stel je 
eens voor dat de mensen waar je bang voor bent, die je 
het minst mag en door wie jij je overweldigd voelt onge-
merkt 90% of meer van jouw beslissingen bepalen. Zo  
ziet het leven zonder Avatar eruit. 

 
 

Wat mag ik van de Avatar Cursus verwachten?  
De driedelige cursus heeft tot doel om je te begeleiden bij het  

onderzoek van jouw eigen overtuigingssysteem en je gereedschap  
te verschaffen waarmee je die dingen kunt veranderen die je wilt  
veranderen. De Avatar Cursus geeft je toegang tot de innerlijke  
werking van je eigen bewustzijn. 

De cursus werkt meer met levenslessen (ervaringsgericht) dan  
met woordlessen (intellectueel). Daarom is er een getrainde Avatar 
Master nodig om je te begeleiden bij het vinden van de echte lessen 
die al aanwezig zijn in je eigen bewustzijn.

TheAvatarTimes.com 
Onderzoek en begrijp het verband tussen jouw overtuigingen en je ervaringen.

Er is niet veel onderzoek voor nodig 
om aan te tonen dat veel mensen vergeten 
zijn dat ze de meest soevereine, alwetende 
scheppers zijn van hun eigen leven. Je ziet 
mensen die zonder dat ze het in de gaten 
hebben lijden creëren voor zichzelf en het 
lijden dan proberen te verklaren door het 
universum als oorzaak aan te voeren. Je 
ziet mensen die hun eigen creatieve kracht 
hebben gereduceerd tot het boos beschul-
digen of veroordelen van anderen of tot 
een nauwelijks hoorbaar gefluister van 
smeekbedes om genade voor de angst en 
pijn waarmee hun bestaan gevuld is. 

Een mijlpaal in het onderzoek naar het 
Avatar materiaal was de ontwikkeling van 

een techniek die liet zien dat de wereld 
die iemand ervaart uiteindelijk bepaald 
wordt door iemands bewustzijn en niet 
andersom. Al spoedig bleek dat deze  
techniek niet alleen effectief was bij het 
veranderen van bewustzijn maar ook  
van ervaring.  

Avatar sluit de achterstallige rekenin-
gen van vroegere therapieën en religieuze 
ideologieën voorgoed en bevestigt het 
creatieve potentieel van de menselijke 
geest. Dit zijn de Avatar Times. Abonneer 
je op de GRATIS Avatar Times Nieuws-
brief via TheAvatarTimes.com.

Andere websites 
Leer meer over jezelf en de wereld die je om je heen creëert.

Avatar.nl 
Wil je meer weten over het Avatar pad? Dan is deze website de 

plek waar je begint. Je kunt veelgestelde vragen raadplegen, er-
varingen van studenten lezen, een aantal oefeningen doen, contact 
opnemen met een Avatar Master bij jou in de buurt en nog veel 
meer. 

 
AvatarEPC.com 

Op deze website vind je links naar alle Avatar Cursussen, Avatar 
videos, gratis downloads, internationale Avatar websites, inzichten 
van studenten en meer. (Momenteel beschikbaar in het Engels). 

 
Avatar.nl/nl/winkel 

Wil je een exemplaar van ‘Leven vanuit vrije wil’? Ben je op 
zoek naar compassiekaarten? Dit is de site voor Avatar publicaties 
en producten. 

 
AvatarJournal.com 

Het Avatar Journal is een gratis online publicatie met inzichtelijke 
artikelen van Harry die de aard van het bewustzijn, geluk, over-
tuigingen en meer onderzoeken. (Momenteel beschikbaar in het 
Engels).

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse

WIA-DUTCH-2019.qxp_What Is Avatar-tabbed  4/17/20  10:23 AM  Page 4



Het Avatar PowerUp PlusPack bevat vier 
internationale bestsellers van Harry Palmer,
de auteur van het Avatar materiaal. 

Leven vanuit Vrije Wil: In 1987 
beschreef Harry Palmer een intrigerende 
reeks mentale procedures. Wanneer deze 
correct worden toegepast, ontrafelen deze 
procedures veel van de meer diepzinnige 
mysteries van het menselijk bewustzijn. 
Dit boek beschrijft de ontdekking en  
ontwikkeling van Avatar en schetst de 
contouren voor studenten die de  
Avatar Cursus volgen.

ReSurfacing® verwijst naar de actie van jezelf losmaken uit oude creaties 
en weer opgaan in gewaarzijn. De 30 oefeningen in het ReSurfacing werk-
boek zijn jouw ervaringsgerichte gids voor het onderzoeken van de  
innerlijke werking van jouw eigen bewustzijn. 

Het Avatar Pad: de weg die we hebben afgelegd: Dit boek biedt niet
alleen een verzameling verhalen en perspectieven maar is ook een complex 
proces van zelfontplooiing dat jouw manier van denken zal veranderen. En 
JIJ, die onbeschrijfelijke onderzoeker, zal beginnen te ontwaken als een
Bron Wezen.

Het Avatar Pad 2: Privé Lessen bevat lessen die geëxtrapoleerd zijn uit
de voortgezette Avatar materialen. Ze zijn meer bedoeld als contemplatieve 
beschouwingen over aspecten van een onderwerp dan als een volledige uit-
leg. Hier en daar is sprake van een subtiele volgorde, maar elders weer niet. 
Sommige stukjes horen bij elkaar, bijvoorbeeld waar het gaat over creatieve
studie, zijnsdomeinen en relaties. Ander stukken staan op zichzelf en die
moet je zelf een plaats geven in het geheel. 

• Deze boeken zijn vereist voor Deel I van de Avatar Cursus. 

Naast Harry’s boeken bevat het PowerUp PlusPack ook: het Tien Acties
die Je Vandaag Kunt Doen boekje, informatie over hoe je je leven kunt ver-
beteren met de Avatar Cursus en een gratis link naar de video’s van Harry. 

Garantie: Als je niet volledig tevreden bent, mag je alle boeken terug -
sturen voor een volledige restitutie en de rest houden als ons geschenk aan 
jou. Het Avatar PowerUp PlusPack kost € 59,50 plus verzendkosten. 

Voor bestellingen: Avatar Netwerk – Services, Avatar.nl/nl/winkel, tel. 
024-345 38 36, email: boeken@avatar.nl
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Maak een begin met het PowerUp PlusPack
De Avatar Cursus 
DEEL I: De  ReSurfacing® Workshop 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat: 
overtuigingen, werkelijkheid, bewustzijn 

Deel I van de Avatar Cursus brengt bepaalde ideeën naar voren over het verband 
tussen overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën worden op verschillende manie-
ren getoetst en onderzocht (in groepsdiscussies en door persoonlijke verkenningen) 
om voor jezelf te bepalen of dat verband wel of niet bestaat.  

De oefeningen van deel I laten je een kijkje nemen achter de schermen van het  
bewustzijn om je een blik te gunnen op de blauwdrukken die jij gebruikt bij de 
vormgeving van jouw leven. Deze reis heeft als resultaat dat je een intieme connec-
tie krijgt met een diepere, meer compassievolle en bewustere zijnstoestand.  

Deel I wordt gegeven in de vorm van een laagdrempelige 2-daagse workshop, 
waarin je informatie, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen krijgt die je  
bewust maken van de onbegrensde mogelijkheden van een leven vanuit vrije wil.  
€ 225,00 (excl. 21% btw)* 

DEEL II: De Oefeningen 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat: 
creatie, waarneming, ervaring 

Deel II van de Avatar Cursus ontwikkelt jouw vaardigheid om de werkelijkheid 
van je voorkeur te creëren. Door meer grip te krijgen op je eigen mentale program-
mering kom je tot transformerende inzichten over waarom bepaalde aspecten van 
jouw leven tekort geschoten zijn en wat je kunt doen om dat te herstellen. Je veran-
dert dat deel van jezelf dat je ergste vijand was in een vriend die je gidst. 

Zelfsaboterende overtuigingen worden ontmaskerd voordat ze jou nog meer 
schade kunnen toebrengen. Stress wordt ingeruild voor een ontspannen gewaarzijn. 

Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid 
of vervorming. Voor deel II heb je 4 tot 5 dagen nodig, afhankelijk van wat je  
tegenkomt.  € 450,00 (excl. 21% btw)* 

DEEL III: De Procedures 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat: 
identiteit, zijnstoestanden, gewaarzijn 

In Deel III van de Avatar Cursus ontwikkel je de vaardigheid om realiteiten te  
discreëren die de verborgen obstakels en barrières vormen voor jouw handelen  
vanuit bron. Een Avatar Master neemt je mee in een begeleide initiatie, waarin je 
kennis maakt met en de gelegenheid krijgt om een aantal van de meest basale (en 
voordien transparante) overtuigingsstructuren van het universum te discreëren. 

Daarna ga je zelfstandig aan de slag met procedures die je de mogelijkheid geven 
om lichamelijke gewaarwordingen, inter-persoonlijke conflicten, afhankelijkheden, 
beperkingen, hardnekkige kwesties, dwangmatigheden en (zonder dat er woorden  
of argumenten aan te pas komen) de overtuigingen van anderen te hanteren. 

Wanneer je in staat bent om elk storend aspect van jouw bestaan te managen  
vanuit het gezichtspunt van creator, heb je de zijnstoestand bereikt die Avatar wordt 
genoemd. Voor Deel III heb je 2 tot 4 dagen nodig.  € 1325,00 (excl. 21% btw)*  

*Nederlandse prijs; prijzen variëren van land tot land

Online nog veel meer verkrijgbaar 
Er zijn boeken, dvd's en meer van Harry Palmer online verkrijgbaar. 

Ga naar www.Avatar.nl/nl/winkel.

€ 59,50

WIA-DUTCH-2019.qxp_What Is Avatar-tabbed  4/17/20  10:23 AM  Page 3



Het Avatar PowerUp PlusPack bevat vier 
internationale bestsellers van Harry Palmer, 
de auteur van het Avatar materiaal. 

Leven vanuit Vrije Wil: In 1987 
beschreef Harry Palmer een intrigerende 
reeks mentale procedures. Wanneer deze 
correct worden toegepast, ontrafelen deze 
procedures veel van de meer diepzinnige 
mysteries van het menselijk bewustzijn. 
Dit boek beschrijft de ontdekking en  
ontwikkeling van Avatar en schetst de 
contouren voor studenten die de  
Avatar Cursus volgen. 

ReSurfacing® verwijst naar de actie van jezelf losmaken uit oude creaties 
en weer opgaan in gewaarzijn. De 30 oefeningen in het ReSurfacing werk-
boek zijn jouw ervaringsgerichte gids voor het onderzoeken van de  
innerlijke werking van jouw eigen bewustzijn.  

Het Avatar Pad: de weg die we hebben afgelegd: Dit boek biedt niet 
alleen een verzameling verhalen en perspectieven maar is ook een complex 
proces van zelfontplooiing dat jouw manier van denken zal veranderen. En 
JIJ, die onbeschrijfelijke onderzoeker, zal beginnen te ontwaken als een 
Bron Wezen. 

Het Avatar Pad 2: Privé Lessen bevat lessen die geëxtrapoleerd zijn uit 
de voortgezette Avatar materialen. Ze zijn meer bedoeld als contemplatieve 
beschouwingen over aspecten van een onderwerp dan als een volledige uit-
leg. Hier en daar is sprake van een subtiele volgorde, maar elders weer niet. 
Sommige stukjes horen bij elkaar, bijvoorbeeld waar het gaat over creatieve 
studie, zijnsdomeinen en relaties. Ander stukken staan op zichzelf en die 
moet je zelf een plaats geven in het geheel. 

• Deze boeken zijn vereist voor Deel I van de Avatar Cursus. 
 
Naast Harry’s boeken bevat het PowerUp PlusPack ook: het Tien Acties 

die Je Vandaag Kunt Doen boekje, informatie over hoe je je leven kunt ver-
beteren met de Avatar Cursus en een gratis link naar de video’s van Harry. 

Garantie: Als je niet volledig tevreden bent, mag je alle boeken terug -
sturen voor een volledige restitutie en de rest houden als ons geschenk aan 
jou. Het Avatar PowerUp PlusPack kost € 59,50 plus verzendkosten. 

Voor bestellingen: Avatar Netwerk – Services, Avatar.nl/nl/winkel, tel. 
024-345 38 36, email: boeken@avatar.nl

O
N

TD
EK

  A
VA

TA
RKlaar om je leven te verbeteren? 

Maak een begin met het PowerUp PlusPack
De Avatar Cursus 
 
DEEL I: De  ReSurfacing® Workshop 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:  
overtuigingen, werkelijkheid, bewustzijn 
 

Deel I van de Avatar Cursus brengt bepaalde ideeën naar voren over het verband 
tussen overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën worden op verschillende manie-
ren getoetst en onderzocht (in groepsdiscussies en door persoonlijke verkenningen) 
om voor jezelf te bepalen of dat verband wel of niet bestaat.  

De oefeningen van deel I laten je een kijkje nemen achter de schermen van het  
bewustzijn om je een blik te gunnen op de blauwdrukken die jij gebruikt bij de 
vormgeving van jouw leven. Deze reis heeft als resultaat dat je een intieme connec-
tie krijgt met een diepere, meer compassievolle en bewustere zijnstoestand.  
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€ 225,00 (excl. 21% btw)* 

 
DEEL II: De Oefeningen 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:  
creatie, waarneming, ervaring 
 

Deel II van de Avatar Cursus ontwikkelt jouw vaardigheid om de werkelijkheid 
van je voorkeur te creëren. Door meer grip te krijgen op je eigen mentale program-
mering kom je tot transformerende inzichten over waarom bepaalde aspecten van 
jouw leven tekort geschoten zijn en wat je kunt doen om dat te herstellen. Je veran-
dert dat deel van jezelf dat je ergste vijand was in een vriend die je gidst. 

Zelfsaboterende overtuigingen worden ontmaskerd voordat ze jou nog meer 
schade kunnen toebrengen. Stress wordt ingeruild voor een ontspannen gewaarzijn.  

Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid  
of vervorming. Voor deel II heb je 4 tot 5 dagen nodig, afhankelijk van wat je  
tegenkomt.  € 450,00 (excl. 21% btw)* 
 
DEEL III: De Procedures 
Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:  
identiteit, zijnstoestanden, gewaarzijn 
 

In Deel III van de Avatar Cursus ontwikkel je de vaardigheid om realiteiten te  
discreëren die de verborgen obstakels en barrières vormen voor jouw handelen  
vanuit bron. Een Avatar Master neemt je mee in een begeleide initiatie, waarin je 
kennis maakt met en de gelegenheid krijgt om een aantal van de meest basale (en 
voordien transparante) overtuigingsstructuren van het universum te discreëren. 

Daarna ga je zelfstandig aan de slag met procedures die je de mogelijkheid geven 
om lichamelijke gewaarwordingen, inter-persoonlijke conflicten, afhankelijkheden, 
beperkingen, hardnekkige kwesties, dwangmatigheden en (zonder dat er woorden  
of argumenten aan te pas komen) de overtuigingen van anderen te hanteren. 

Wanneer je in staat bent om elk storend aspect van jouw bestaan te managen  
vanuit het gezichtspunt van creator, heb je de zijnstoestand bereikt die Avatar wordt 
genoemd. Voor Deel III heb je 2 tot 4 dagen nodig.  € 1325,00 (excl. 21% btw)*  

 
 

*Nederlandse prijs; prijzen variëren van land tot land

Online nog veel meer verkrijgbaar 
Er zijn boeken, dvd's en meer van Harry Palmer online verkrijgbaar. 

Ga naar www.Avatar.nl/nl/winkel.

€ 59,50
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creëren. Met deze vaardigheid kun jij jouw 
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die jij zelf bepaalt. 
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Zonder Avatar training worden de levens van  

mensen bepaald door de impulsen van hun diepste en 
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onderzoek van jouw eigen overtuigingssysteem en je gereedschap  
te verschaffen waarmee je die dingen kunt veranderen die je wilt 
veranderen. De Avatar Cursus geeft je toegang tot de innerlijke  
werking van je eigen bewustzijn. 

De cursus werkt meer met levenslessen (ervaringsgericht) dan  
met woordlessen (intellectueel). Daarom is er een getrainde Avatar 
Master nodig om je te begeleiden bij het vinden van de echte lessen 
die al aanwezig zijn in je eigen bewustzijn.

TheAvatarTimes.com 
Onderzoek en begrijp het verband tussen jouw overtuigingen en je ervaringen.

Er is niet veel onderzoek voor nodig 
om aan te tonen dat veel mensen vergeten 
zijn dat ze de meest soevereine, alwetende 
scheppers zijn van hun eigen leven. Je ziet 
mensen die zonder dat ze het in de gaten 
hebben lijden creëren voor zichzelf en het 
lijden dan proberen te verklaren door het 
universum als oorzaak aan te voeren. Je 
ziet mensen die hun eigen creatieve kracht 
hebben gereduceerd tot het boos beschul-
digen of veroordelen van anderen of tot 
een nauwelijks hoorbaar gefluister van 
smeekbedes om genade voor de angst en 
pijn waarmee hun bestaan gevuld is. 

Een mijlpaal in het onderzoek naar het 
Avatar materiaal was de ontwikkeling van 

een techniek die liet zien dat de wereld 
die iemand ervaart uiteindelijk bepaald 
wordt door iemands bewustzijn en niet 
andersom. Al spoedig bleek dat deze  
techniek niet alleen effectief was bij het 
veranderen van bewustzijn maar ook  
van ervaring.  

Avatar sluit de achterstallige rekenin-
gen van vroegere therapieën en religieuze 
ideologieën voorgoed en bevestigt het 
creatieve potentieel van de menselijke 
geest. Dit zijn de Avatar Times. Abonneer 
je op de GRATIS Avatar Times Nieuws-
brief via TheAvatarTimes.com.

Andere websites 
Leer meer over jezelf en de wereld die je om je heen creëert.

Avatar.nl 
Wil je meer weten over het Avatar pad? Dan is deze website de 

plek waar je begint. Je kunt veelgestelde vragen raadplegen, er-
varingen van studenten lezen, een aantal oefeningen doen, contact 
opnemen met een Avatar Master bij jou in de buurt en nog veel 
meer. 

AvatarEPC.com 
Op deze website vind je links naar alle Avatar Cursussen, Avatar 

videos, gratis downloads, internationale Avatar websites, inzichten 
van studenten en meer. (Momenteel beschikbaar in het Engels). 

Avatar.nl/nl/winkel 
Wil je een exemplaar van ‘Leven vanuit vrije wil’? Ben je op 

zoek naar compassiekaarten? Dit is de site voor Avatar publicaties 
en producten. 

AvatarJournal.com 
Het Avatar Journal is een gratis online publicatie met inzichtelijke 

artikelen van Harry die de aard van het bewustzijn, geluk, over-
tuigingen en meer onderzoeken. (Momenteel beschikbaar in het 
Engels).

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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AvatarResults.com 
Persoonlijke verhalen & inzichten  
van Avatar cursisten 
 

Na elke cursus krijgt Star's Edge brieven waarin 
Avatar cursisten hun inzichten, liefde, dank, erkente-
lijkheid en steun delen. 

Een klein deel van de meer dan 500.000 brieven die 
Star's Edge van onze cursisten heeft gekregen zijn op 
deze website te lezen. 

 

Van cursisten tijdens de cursus: 
• Avatar heeft me geholpen om de moed te verzamelen 

om naar buiten te komen in het licht, gezien te wor-
den en om de persoon te vinden die ik in de wereld 
wilde zijn.  

• Ik corrigeerde of stopte de automatische patronen  
in mijn leven. 

• Ik merk dat het loslaten van gefixeerde aandacht  
opluchting geeft. 

• Ik heb mijn eigen, persoonlijke goudschat gevonden. 

• Ik kan nu op een heel andere, meer intieme manier 
samenzijn met degenen van wie ik houd. 

• Ik heb het gereedschap in handen waarmee ik mijn 
pretentie overboord kan zetten en de spelletjes die  
ik speel kan doorzien. 

• Ik snapte wat ik aan het doen was, nam er verant-
woordelijkheid voor en hield ermee op. 

• Het Avatar gereedschap creëert de ruimte  
waarbinnen iets mag veranderen. 

• Met Avatar ga je de patronen in je leven ontdekken 
die je scheiden van wie je werkelijk bent en jouw 
groei beperken. 

• Ik heb inspirerende helderheid over wie ik ben. 

• Mijn pijn en wanhoop veranderden in plezier 
en zingeving door dienst-
baar te zijn aan anderen. 

• Ik heb mijn patroon  
van slachtofferschap  
doorbroken.

Wat is Avatar? 
 

Volgens de meeste studenten is Avatar 
het meest krachtige, puurste zelfontwikke-
lingsprogramma dat beschikbaar is. Het 
bestaat uit een reeks ervaringsgerichte 
oefeningen waarmee je jezelf gaat heront-
dekken en jouw bewustzijn kunt afstem-
men op wat jij wilt bereiken. Daarbij ga je 
jouw eigen unieke inzichten en realisaties 
beleven. Niemand zal je vertellen wat je 
moet geloven of wie jij bent. Jij bent het 
die dingen over jezelf ontdekt.  

 
• Zou je willen loskomen van oude  

beperkingen die je ongelukkig maken? 
• Zou je jouw overtuigingen willen afstemmen op  

de doelen die je wilt bereiken? 
• Zou je je zekerder willen voelen over je vermogen  

om je eigen leven te besturen? 
• Zou je een hogere, wijzere en meer vreedzame  

vorm van jezelf willen ervaren? 
• Zou je in staat willen zijn om boven de strijd en ellende  

van de wereld uit te stijgen en ze te zien voor wat ze  
werkelijk zijn? 

• Zou je de toestand van bewustzijn willen ervaren die  
traditioneel wordt aangeduid met het woord ‘verlichting’? 

Dan is Avatar iets voor jou.

In de woorden van een Avatar cursist... 

 
De Avatar organisatie gelooft dat we een betere wereld 

kunnen creëren door de mensen één voor één bewuster te 

maken. In overeenstemming met dit doel is de Avatar  

Cursus een negendaagse, niet-religieuze cursus waarin een 

persoon weer contact krijgt met zijn ware spirituele zelf.  

En al doende ontdekken de deelnemers aan deze cursus 

de bron van hun moeilijkheden, problemen en zorgen, leren 

manieren om die moeilijkheden, problemen en zorgen op  

te lossen en krijgen op die manier het vermogen om het 

leven te creëren zoals ze dat willen. Dit staat bekend als 

'leven vanuit vrije wil'. —R. S.

Harry Palmer,  
auteur van het 

Avatar materiaal.
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Of ga naar www.Avatar.nl/nl/find-a-master  
  
 
 
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

Het Avatar Info Uur is een persoonlijke sessie met een gelicenseerde Avatar Master. 
Het begint met een video van 5 minuten van Harry Palmer, auteur van het Avatar  
materiaal, en gaat dan verder met een begeleid onderzoek van overtuigingen,  
aandacht, de wil, bron zijn en compassie. Er zijn verschillende oefeningen die  
je een echte, tastbare ervaring geven van het Avatar gereedschap. 

Het is je eerste stap op een pad richting persoonlijke verlichting. Neem contact op 
met een Avatar Master en maak vandaag nog een afspraak voor jouw gratis Info Uur.

Neem contact op met de Master die je deze brochure gaf:

Wil je een echt rustige mind  
ervaren? Wil je een inspirerend 
en vervuld leven creëren? 
 

Ervaar dan  
nu Avatar!

Dutch
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