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tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.TheAvatarCourse.com

Az Avatar Infó Óra személyes találkozó egy engedéllyel rendelkező Avatar mester-
rel, ami Harry Palmer, az Avatar anyagok szerzőjének 5 perces videójával kezdődik. 
Ezt követi a hitek, a figyelem, az akarat, a forrás létezés és az együttérzés vezetett  
felfedezése. Számos gyakorlat teszi lehetővé számodra, hogy igazi, kézzelfogható  
tapasztalatot szerezz az Avatar eszközökről.  

Ez az első lépésed a személyes megvilágosodás felé vezető úton. Lépj kapcsolatba 
egy Avatar Mesterrel és egyeztess időpontot az ingyenes infó órára még ma.

Lépj kapcsolatba azzal a Mesterrel, akitől ezt a füzetet kaptad:

Szeretnéd megtalálni az elme 
igazi békéjét? Szeretnél inspiráló 
és kiteljesedett életet teremteni? 
 

Tapasztald 
meg az  
Avatart most!
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AvatarResults.com 
Személyes történetek és beszámolók  

Avatar hallgatóktól 
 

A Star’s Edge minden tanfolyam után nagyon 
sok levelet kap Avatar hallgatóktól, melyekben 
megosztják felismeréseiket, szeretetüket, kifejezik 
hálájukat, köszönetet mondanak és felajánlják tá-
mogatásukat. 

A beérkezett 500.000 levélnek egy kis hányada  
olvasható ezen a weboldalon . 

 

Tanfolyami hallgatók írták: 

• Az Avatar segített megtalálnom a bátorságot, hogy  
kiléphessek a fénybe, hogy merjem megmutatni 
magam és megtaláljam azt az embert, akivé válhatok. 

• Kijavítottam és leállítottam életem romboló mintáit. 

• Látom, hogy milyen megkönnyebbülést hoz  
a rögzült figyelem felszabadítása. 

• Megtaláltam a saját személyes aranybányámat. 

• Szeretteimmel annyira másképp vagyok együtt, 
annyival bensőségesebben. 

• Megvannak az eszközeim a színlelés leépítésére és 
játszmáim feltárására. 

• Megláttam, hogy mit művelek, elismertem a  
felelősségemet és megszüntettem az egészet. 

• Az Avatar eszközök megteremtik a teret, ami  
ahhoz kell, hogy valami változzon. 

• Az Avatar eszközökkel felfedezheted életed azon  
mintázatait, amelyek megakadályozzák, hogy igazán 
önmagad légy és amelyek korlátoznak a fejlődésben. 

• Magával ragadott a felismerés, hogy ki vagyok  
valójában. 

• A szenvedés és kétségbeesés megszűntével új  
célt és örömöt találtam a mások 
iránti szolgálatban. 

• Felhagytam az áldozati 
mintával az életemben.

Mi az Avatar? 
 

A résztvevők többsége szerint az Avatar 
a jelenleg elérhető leghatékonyabb és leg-
tisztább önfejlesztő program. Egy sor 
olyan gyakorlati feladatból áll, ami lehe-
tővé teszi, hogy újra felfedezd önmagad  
és képes légy a tudatodat összehangolni 
mindazzal, amit el akarsz érni. Segítségé-
vel egyedülálló felismeréseid és meglátá-
said születnek. Senki nem mondja meg, 
hogy miben higgy, vagy ki vagy valójában. 
A program során te magad fedezed fel  
saját magadat. 

• Szeretnél megszabadulni azoktól a  
régi korlátoktól, amelyek boldogságod  
útjában állnak? 

• Szeretnéd hiteidet összhangba hozni azokkal a célokkal,  
amelyeket el akarsz érni? 

• Szeretnél magabiztosabb lenni a képességeidben, hogy  
saját életedet irányítsd? 

• Szeretnéd megtapasztalni és kifejezni magasabbrendű,  
bölcsebb, békésebb énedet? 

• Szeretnéd, ha képes lennél felülemelkedni a világ küzdel-
mein és fájdalmain és annak látni azokat, amik valójában? 

• Szeretnéd megtapasztalni azt a tudatállapotot, amelyet a  
különböző tradíciók megvilágosodásként írnak le? 

Az Avatar neked való!

Harry Palmer, az 
Avatar anyagok 

szerzője 
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Egy Avatar hallgató tollából... 
 

Az Avatar szervezet hisz abban, hogy jobb világot tudunk  

teremteni azáltal, hogy az egyes emberek tudatszintjének eme-

lésével növeljük az egész emberiség tudatosságát. Ezzel a cél-

lal összhangban, az Avatar tanfolyam egy 9 napos, nem-vallási 

jellegű kurzus, ami lehetővé teszi az embereknek, hogy újra 

összekapcsolódjanak valódi, spirituális énjükkel. 

A tanfolyam során a résztvevők felfedezik aktuális ügyeik, 

problémáik és aggodalmaik forrását; olyan módszereket sajátí-

tanak el, melyek segítségével ezeket könnyedén felszámolják, s 

mintegy az előzők következményeképpen képessé válnak az  

általuk vágyott élet megteremtésére. Ez az, amit tudatosan  

élt életnek hívunk. —R. S.
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Hogyan muködik az Avatar?  
Az Avatar olyan eszközöket nyújt, melyek 

segítségével tudatosan átformálhatók azok a 
hiteid, melyek életed mintázatát alkotják. 

Saját hiteid valójában a létezésedet alakító 
legerőteljesebb befolyásoló tényezők. 
Meghatározzák, hogy mit és hogyan érzé-
kelsz. Befolyással bírnak gondolataidra, 
elvárásaidra és tetteidre. Formálják szemé-
lyiségedet. Még tetteid végeredményére is 
hatással vannak, illetve arra, hogy mások 
miként látnak téged és mit váltasz ki 
belőlük. 

Az Avatar segít meglátni azt a látha-
tatlan tervrajzot, amelyre életed épül,  
és segítségével felfedezheted az általad 
sem ismert, a tudatalattidban rejlő hite-
ket, melyek az életedet olyanná formál-
ják, amilyennek éppen tapasztalod. 

 
 

Mitől más az Avatar?  
Ahelyett, hogy egy újabb életvezetésről 

szóló hitrendszert adna át, az Avatar feléb-
reszti benned a hitek teremtésének és leépí-
tésének természetes képességét. Ezzel a 
jártassággal élete det az általad meghatáro-
zott tervnek megfelelően formálhatod át. 

 
 

Miért van szükségem az Avatarra?  
Az Avatar tanfolyam nélkül az emberek életét  

legmélyebb, leginkább elutasított láthatatlan hiteik  
irányítják. Képzeld el, hogy azok az emberek, akiktől 
félsz, akiket a legkevésbé szeretsz, és akik a legrosz-
szabb hatással vannak rád, automatikusan meghatároz-
zák döntéseidnek legalább 90 %-át. Hát ilyen az élet az 
Avatar nélkül. 

 
 

Mit várhatok az Avatar tanfolyamtól?  
A három részből álló Avatar tanfolyam célja, hogy kalauzoljon 

téged hitrendszered felfedezése során és ellásson olyan eszközökkel, 
melyek segítségével változtatni tudsz azokon a dolgokon, amiken 
szeretnél. Az Avatar tanfolyam ablakot nyit a saját tudatosságoddal 
folytatott belső munkára. 

A kurzus életleckéken (megtapasztalásokon) keresztül tanít a  
szóleckék (intellektualizálás) helyett. Éppen ezért szükség van egy 
képzett Avatar mesterre, aki elvezet téged azokhoz a leckékhez,  
amik már ott vannak a saját tudatodban.
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?Avatar Idők - TheAvatarTimes.com 
Explore and understand the relationship between your beliefs and your experiences.

Az emberek hosszas tanulmányozása 
nélkül is gyorsan szembeötlik, sokan elfe-
lejtették, hogy saját életüknek teljes mér-
tékben ők maguk a teremtői. Láthatunk 
embereket, akik öntudatlanul szenvedést 
teremtenek maguknak; majd megpróbál-
ják ezt a szenvedést azzal magyarázni, 
hogy a világ az okozója, forrása minden-
nek. Láthatunk olyanokat is, akik saját  
teremtőerejüket dühös vádaskodásra redu-
kálták, vagy arra, hogy a napjaikat kitöltő 
félelem és fájdalom közepette elsuttogja-
nak egy halk fohászt. 

Az Avatar anyagok kutatásának jelentős 
fordulópontja volt annak az eszköznek a 

kialakítása, amely bizonyítja, hogy az  
általunk megtapasztalt világot saját tuda-
tosságunk formálja, nem pedig fordítva. 
Amint erre fény derült, ez a technika nem 
csak tudatosságunk, hanem tapasztalata-
ink újraformálásában is hatásosnak  
bizonyult. 

Az Avatar véget vet a múltbeli terápiák 
vég nélküli számláinak és a különböző 
ideológiáknak, és megerősíti az emberi 
lélek kreatív lehetőségeit. Eljött az Avatar 
ideje. Iratkozz fel az ingyenes Avatar 
Times („Avatár Idők“) hírlevélre a  
TheAvatarTimes.com-on.

Egyéb weboldalak 
Tudj meg többet magadról és az általad teremtett világodról

TheAvatarCourse.com 
Többet akarsz tudni az Avatar útról? E weboldalon 

elindulhatsz. Itt letöltheted Harry cikkeit, megnézhe-
ted videóit, feliratkozhatsz az ingyenes Avatar Times 
hírlevélre, megtalálhatod a hozzád legközelebbi  
Avatar Mestert, stb. 

 
AvatarEPC.com 

Ezen a honlapon linkeket találsz az összes Avatar 
tanfolyamhoz, Avatar videókhoz, ingyen letölthető 
anyagokhoz, nemzetközi Avatar weboldalakhoz, 
résztvevői élményekhez, és így tovább. (Jelenleg  
csak angol nyelven elérhető.) 

 
AvatarBookstore.com 

Akarsz egy példányt „A tudat felszabadításából”?  
Harry „Az élet kihívásai” című beszédét szeretnéd 
DVD-n? Ez az Avatar kiadványok és termékek oldala 
(Jelenleg csak angol nyelven elérhető.). 

 
AvatarJournal.com 

Az Avatar Journal egy ingyenes online kiadvány, 
ahol Harry éleslátó cikkei olvashatók, melyekben 
megvizsgálja a tudat, a boldogság, a hitek, és egyéb 
dolgok természetét. (Jelenleg csak angol nyelven  
elérhető.)

www.facebook.com/groups/avatarmesterek 
www.facebook.com/AvatarCourse 

www.facebook.com/CompassionProject 
www.twitter.com/AvatarCourse
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Az Avatar PowerUP-Plus csomag Harry 
Palmer, az Avatar anyagok szerzőjének
négy nemzetközi szinten is bestseller 
könyve található. 

A tudat felszabadítása: 1987-ben Harry 
felvázolt egy sor érdekfeszítő mentális el-
járást. Helyesen alkalmazva ezek az eljárá-
sok feltárják az emberi tudat legmélyebb 
rejtélyeit. Ez a könyv elbeszéli az Avatar 
felfedezését és fejlesztését és előkészíti a 
terepet a tanulóknak az Avatar tanfolyam 
elvégzésére. (Elérhető angolul és további 21 nyelven.) 

A Felemelkedés arra a folyamatra utal, amikor szétválasztod magad régi 
teremtményeidtől és újra felemelkedsz a tudatosságba. A Felemelkedés mun-
kafüzet 30 gyakorlata a tapasztalati útmutatód a saját tudatod belső működé-
sének felfedezéséhez. (Elérhető angolul és további 30 nyelven.) 

Avatar Út: Ahonnan jövünk: Több, mint történetek és nézőpontok puszta 
gyűjteménye. Ez a könyv a személyes fejlődés összetett folyamata, mely  
átalakítja a gondolkodásodat. És TE, az a kimondhatatlan felfedező, elkezd
ráébredni forrás létező mivoltára. (Elérhető angolul és további 13 nyelven.) 

Avatar Út 2: Életünk leckéi: a haladó Avatar anyagokban szereplő leckékbe 
enged bepillantást. Célja, hogy teljes magyarázat helyett adott témákból 
szemlélődő szeleteket adjon. A sorrend annyira finom, hogy szinte teljesen  
véletlenszerű. Néhány szelet összetartozik, például a kreatív tanulmányról 
szóló rész, a létezés tartománya és a kapcsolatok. Más szeletek önmagukban 
állnak, melyeket neked magadnak kell hozzáölteni a nagy egészhez.  
(Elérhető angolul és további 14 nyelven.) 

• Ezek a könyvek szükségesek az Avatar tanfolyam I. részéhez.

Harry könyvein túl a PowerUP-Plus csomag tartalmazza továbbá: a ‘Tíz 
lépés, amit ma megtehetsz, hogy elkezdd visszavenni az életed’ füzetet, infor-
mációkat arról, hogyan tudod jobbá tenni az életedet az Avatar tanfolyammal, 
valamint egy linket Harry videóinak ingyenes hozzáféréséhez. 
Garancia: Ha nem vagy teljes mértékben elégedett, visszaadhatod a köny-

veket és visszatérítjük a teljes vételárat, a többit pedig megtarthatod ajándék-
képpen. Az Avatar PowerUP-Plus csomag ára  49.95 usd, plusz $9.00 usd
belföldi postaköltség vagy $ 30.00 usd nemzetközi szállítási díj. 
Megrendelés: Hívd a +1-407-788-3090 telefonszámot, lépj kapcsolatba  

a helyi Avatar mestereddel, vagy látogass el a www.AvatarBookstore.com 
weboldalra.
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RTKészen állsz, hogy jobbá tedd az életed?
Kezdd el a PowerUp-Plus csomaggal

Az Avatar tanfolyam 
I. rész: Felemelkedés workshop
A tudat megcélzott részei: Hitek, valóság, tudat (consciousness)

Az Avatar tanfolyam I. része hiteink és a valóság kapcsolatára vonatkozó 
gondolatokkal kezdődik. Ezeket az elgondolásokat több szempontból megvizs-
gáljuk (csoportos megbeszélések keretében és egyéni felfedezések során), hogy 
lehetőséged nyíljon megbizonyosodni arról, milyen kapcsolat van aközött amit 
hiszel, és ahogy a valóságot tapasztalod. 

Az I. rész gyakorlatai bepillantást engednek tudatod azon mintázataiba,  
melyek köré az egész életedet építetted. Az utazás során szorosabb kapcsolatba 
kerülsz egy mélyebb, együttérzőbb és tudatosabb önmagaddal. 

A tanfolyam I. része egy 2 napos workshop, amely az átadott információkkal, 
a szemléltetésekkel és a megtapasztalásra épülő gyakorlatokkal ráébreszt a ha-
tártalan lehetőségekre, amelyeket a tudatos választásokon alapuló élet kínál. 
20.000 forint + ÁFA 

II. rész: A gyakorlatok
A tudat megcélzott részei: Teremtés, észlelés, megtapasztalás

Az Avatar tanfolyam II. része során képessé válsz megteremteni az általad  
választott valóságot. Az elmédben őrzött programokhoz való alaposabb hozzá-
féréssel átalakító hatású felismerésekre jutsz azzal kapcsolatban, hogy az életed 
bizonyos területei miért múlták mindig alul a várakozásaidat, és mit tehetsz 
ezen területek jobbítása érdekében. Énednek az a része, amely eddig legádázabb 
ellenséged volt, megbízható baráttá válik számodra. 

Önromboló hiteid a felszínre kerülnek, mielőtt még többet árthatnának 
neked. Az eddigi stresszt a békés tudatosság váltja fel. 

Megtanulod, miként tapasztald meg a valóságot mindenféle ítélet, 
elkülönülés és torzítás nélkül. 

A II. rész időtartama 4-5 nap attól függően, hogy mivel találod szembe 
magad az önfelfedezés során. 60.000 forint + ÁFA 

III. rész: Az eljárások
A tudat megcélzott részei: Identitás, létezés, tudatosság (awareness)

Az Avatar tanfolyam III. része azt a képességedet fejleszti, amivel le tudod 
építeni azokat a valóságokat, melyek rejtett zátonyokként és korlátokként aka-
dályozzák meg, hogy forrásként működj. Egy képzett Avatar oktató végigvezet 
egy folyamaton, amely feltárja előtted néhány alapvető (és korábban láthatatlan) 
hitrendszeredet, amit a világról alkottál, és amelynek során lehetőséged nyílik 
ezeket le is építeni. 

A továbbiakban önállóan végzel leépítéseket, melyekkel megváltoztathatsz 
testérzeteket, másokkal kialakult konfliktusokat, függőségeket, korlátozásokat, 
szűnni nem akaró állapotokat, kényszeres viselkedéseket, és (egyetlen szó  
vagy bármilyen vita nélkül) mások önromboló hiteit.  

Amikor képes vagy a létezésed bármely oldalát a teremtő nézőpontjából 
szemlélni, akkor eléred azt a létállapotot, amit Avatarnak hívunk. A III. rész 
időtartama 2-4 nap. 160.000 forint + ÁFA 

* magyarországi díjszabás – a tanfolyam árak országonként eltérők

Sokkal több is elérhető online 
Könyvek, DVD-k és Harry Palmer egyéb írásai elérhetők online. 

Látogass el a www.AvatarBookstore.com weboldalra.

$49.95 USD
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felvázolt egy sor érdekfeszítő mentális el-
járást. Helyesen alkalmazva ezek az eljárá-
sok feltárják az emberi tudat legmélyebb 
rejtélyeit. Ez a könyv elbeszéli az Avatar 
felfedezését és fejlesztését és előkészíti a 
terepet a tanulóknak az Avatar tanfolyam 
elvégzésére. (Elérhető angolul és további 21 nyelven.) 

A Felemelkedés arra a folyamatra utal, amikor szétválasztod magad régi  
teremtményeidtől és újra felemelkedsz a tudatosságba. A Felemelkedés mun-
kafüzet 30 gyakorlata a tapasztalati útmutatód a saját tudatod belső működé-
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átalakítja a gondolkodásodat. És TE, az a kimondhatatlan felfedező, elkezd 
ráébredni forrás létező mivoltára. (Elérhető angolul és további 13 nyelven.) 

Avatar Út 2: Életünk leckéi: a haladó Avatar anyagokban szereplő leckékbe 
enged bepillantást. Célja, hogy teljes magyarázat helyett adott témákból 
szemlélődő szeleteket adjon. A sorrend annyira finom, hogy szinte teljesen  
véletlenszerű. Néhány szelet összetartozik, például a kreatív tanulmányról 
szóló rész, a létezés tartománya és a kapcsolatok. Más szeletek önmagukban 
állnak, melyeket neked magadnak kell hozzáölteni a nagy egészhez.  
(Elérhető angolul és további 14 nyelven.) 

• Ezek a könyvek szükségesek az Avatar tanfolyam I. részéhez. 
 
Harry könyvein túl a PowerUP-Plus csomag tartalmazza továbbá: a ‘Tíz 

lépés, amit ma megtehetsz, hogy elkezdd visszavenni az életed’ füzetet, infor-
mációkat arról, hogyan tudod jobbá tenni az életedet az Avatar tanfolyammal, 
valamint egy linket Harry videóinak ingyenes hozzáféréséhez. 
Garancia: Ha nem vagy teljes mértékben elégedett, visszaadhatod a köny-

veket és visszatérítjük a teljes vételárat, a többit pedig megtarthatod ajándék-
képpen. Az Avatar PowerUP-Plus csomag ára  49.95 usd, plusz $9.00 usd 
belföldi postaköltség vagy $ 30.00 usd nemzetközi szállítási díj. 
Megrendelés: Hívd a +1-407-788-3090 telefonszámot, lépj kapcsolatba  

a helyi Avatar mestereddel, vagy látogass el a www.AvatarBookstore.com 
weboldalra.
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TKészen állsz, hogy jobbá tedd az életed? 

Kezdd el a PowerUp-Plus csomaggal
Az Avatar tanfolyam 
 
I. rész: Felemelkedés workshop 
A tudat megcélzott részei: Hitek, valóság, tudat (consciousness) 
 

Az Avatar tanfolyam I. része hiteink és a valóság kapcsolatára vonatkozó 
gondolatokkal kezdődik. Ezeket az elgondolásokat több szempontból megvizs-
gáljuk (csoportos megbeszélések keretében és egyéni felfedezések során), hogy 
lehetőséged nyíljon megbizonyosodni arról, milyen kapcsolat van aközött amit 
hiszel, és ahogy a valóságot tapasztalod. 

Az I. rész gyakorlatai bepillantást engednek tudatod azon mintázataiba,  
melyek köré az egész életedet építetted. Az utazás során szorosabb kapcsolatba 
kerülsz egy mélyebb, együttérzőbb és tudatosabb önmagaddal. 

A tanfolyam I. része egy 2 napos workshop, amely az átadott információkkal, 
a szemléltetésekkel és a megtapasztalásra épülő gyakorlatokkal ráébreszt a ha-
tártalan lehetőségekre, amelyeket a tudatos választásokon alapuló élet kínál. 
20.000 forint + ÁFA 

 
II. rész: A gyakorlatok 
A tudat megcélzott részei: Teremtés, észlelés, megtapasztalás 
 

Az Avatar tanfolyam II. része során képessé válsz megteremteni az általad  
választott valóságot. Az elmédben őrzött programokhoz való alaposabb hozzá-
féréssel átalakító hatású felismerésekre jutsz azzal kapcsolatban, hogy az életed 
bizonyos területei miért múlták mindig alul a várakozásaidat, és mit tehetsz 
ezen területek jobbítása érdekében. Énednek az a része, amely eddig legádázabb 
ellenséged volt, megbízható baráttá válik számodra. 

Önromboló hiteid a felszínre kerülnek, mielőtt még többet árthatnának  
neked. Az eddigi stresszt a békés tudatosság váltja fel. 

Megtanulod, miként tapasztald meg a valóságot mindenféle ítélet,  
elkülönülés és torzítás nélkül. 

A II. rész időtartama 4-5 nap attól függően, hogy mivel találod szembe  
magad az önfelfedezés során. 60.000 forint + ÁFA 
 
III. rész: Az eljárások 
A tudat megcélzott részei: Identitás, létezés, tudatosság (awareness) 
 

Az Avatar tanfolyam III. része azt a képességedet fejleszti, amivel le tudod 
építeni azokat a valóságokat, melyek rejtett zátonyokként és korlátokként aka-
dályozzák meg, hogy forrásként működj. Egy képzett Avatar oktató végigvezet 
egy folyamaton, amely feltárja előtted néhány alapvető (és korábban láthatatlan) 
hitrendszeredet, amit a világról alkottál, és amelynek során lehetőséged nyílik 
ezeket le is építeni. 

A továbbiakban önállóan végzel leépítéseket, melyekkel megváltoztathatsz 
testérzeteket, másokkal kialakult konfliktusokat, függőségeket, korlátozásokat, 
szűnni nem akaró állapotokat, kényszeres viselkedéseket, és (egyetlen szó  
vagy bármilyen vita nélkül) mások önromboló hiteit.  

Amikor képes vagy a létezésed bármely oldalát a teremtő nézőpontjából 
szemlélni, akkor eléred azt a létállapotot, amit Avatarnak hívunk. A III. rész  
időtartama 2-4 nap. 160.000 forint + ÁFA 

 
* magyarországi díjszabás – a tanfolyam árak országonként eltérők

Sokkal több is elérhető online 
Könyvek, DVD-k és Harry Palmer egyéb írásai elérhetők online. 

Látogass el a www.AvatarBookstore.com weboldalra.

$49.95 USD
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Hogyan muködik az Avatar? 
Az Avatar olyan eszközöket nyújt, melyek 

segítségével tudatosan átformálhatók azok a 
hiteid, melyek életed mintázatát alkotják. 

Saját hiteid valójában a létezésedet alakító 
legerőteljesebb befolyásoló tényezők. 
Meghatározzák, hogy mit és hogyan érzé-
kelsz. Befolyással bírnak gondolataidra, 
elvárásaidra és tetteidre. Formálják szemé-
lyiségedet. Még tetteid végeredményére is 
hatással vannak, illetve arra, hogy mások 
miként látnak téged és mit váltasz ki 
belőlük. 

Az Avatar segít meglátni azt a látha-
tatlan tervrajzot, amelyre életed épül,  
és segítségével felfedezheted az általad 
sem ismert, a tudatalattidban rejlő hite-
ket, melyek az életedet olyanná formál-
ják, amilyennek éppen tapasztalod. 

Mitől más az Avatar?  
Ahelyett, hogy egy újabb életvezetésről 

szóló hitrendszert adna át, az Avatar feléb-
reszti benned a hitek teremtésének és leépí-
tésének természetes képességét. Ezzel a 
jártassággal élete det az általad meghatáro-
zott tervnek megfelelően formálhatod át. 

Miért van szükségem az Avatarra?
Az Avatar tanfolyam nélkül az emberek életét  

legmélyebb, leginkább elutasított láthatatlan hiteik  
irányítják. Képzeld el, hogy azok az emberek, akiktől 
félsz, akiket a legkevésbé szeretsz, és akik a legrosz-
szabb hatással vannak rád, automatikusan meghatároz-
zák döntéseidnek legalább 90 %-át. Hát ilyen az élet az 
Avatar nélkül.

Mit várhatok az Avatar tanfolyamtól? 
A három részből álló Avatar tanfolyam célja, hogy kalauzoljon

téged hitrendszered felfedezése során és ellásson olyan eszközökkel, 
melyek segítségével változtatni tudsz azokon a dolgokon, amiken 
szeretnél. Az Avatar tanfolyam ablakot nyit a saját tudatosságoddal
folytatott belső munkára. 

A kurzus életleckéken (megtapasztalásokon) keresztül tanít a 
szóleckék (intellektualizálás) helyett. Éppen ezért szükség van egy 
képzett Avatar mesterre, aki elvezet téged azokhoz a leckékhez,  
amik már ott vannak a saját tudatodban.
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?Avatar Idők - TheAvatarTimes.com 
Explore and understand the relationship between your beliefs and your experiences.

Az emberek hosszas tanulmányozása 
nélkül is gyorsan szembeötlik, sokan elfe-
lejtették, hogy saját életüknek teljes mér-
tékben ők maguk a teremtői. Láthatunk 
embereket, akik öntudatlanul szenvedést 
teremtenek maguknak; majd megpróbál-
ják ezt a szenvedést azzal magyarázni, 
hogy a világ az okozója, forrása minden-
nek. Láthatunk olyanokat is, akik saját  
teremtőerejüket dühös vádaskodásra redu-
kálták, vagy arra, hogy a napjaikat kitöltő 
félelem és fájdalom közepette elsuttogja-
nak egy halk fohászt. 

Az Avatar anyagok kutatásának jelentős 
fordulópontja volt annak az eszköznek a 

kialakítása, amely bizonyítja, hogy az  
általunk megtapasztalt világot saját tuda-
tosságunk formálja, nem pedig fordítva. 
Amint erre fény derült, ez a technika nem 
csak tudatosságunk, hanem tapasztalata-
ink újraformálásában is hatásosnak  
bizonyult. 

Az Avatar véget vet a múltbeli terápiák 
vég nélküli számláinak és a különböző 
ideológiáknak, és megerősíti az emberi 
lélek kreatív lehetőségeit. Eljött az Avatar 
ideje. Iratkozz fel az ingyenes Avatar 
Times („Avatár Idők“) hírlevélre a  
TheAvatarTimes.com-on.

Egyéb weboldalak 
Tudj meg többet magadról és az általad teremtett világodról

TheAvatarCourse.com 
Többet akarsz tudni az Avatar útról? E weboldalon 

elindulhatsz. Itt letöltheted Harry cikkeit, megnézhe-
ted videóit, feliratkozhatsz az ingyenes Avatar Times 
hírlevélre, megtalálhatod a hozzád legközelebbi  
Avatar Mestert, stb. 

AvatarEPC.com 
Ezen a honlapon linkeket találsz az összes Avatar 

tanfolyamhoz, Avatar videókhoz, ingyen letölthető 
anyagokhoz, nemzetközi Avatar weboldalakhoz, 
résztvevői élményekhez, és így tovább. (Jelenleg  
csak angol nyelven elérhető.) 

AvatarBookstore.com 
Akarsz egy példányt „A tudat felszabadításából”?  

Harry „Az élet kihívásai” című beszédét szeretnéd 
DVD-n? Ez az Avatar kiadványok és termékek oldala 
(Jelenleg csak angol nyelven elérhető.). 

AvatarJournal.com 
Az Avatar Journal egy ingyenes online kiadvány, 

ahol Harry éleslátó cikkei olvashatók, melyekben 
megvizsgálja a tudat, a boldogság, a hitek, és egyéb 
dolgok természetét. (Jelenleg csak angol nyelven  
elérhető.)

www.facebook.com/groups/avatarmesterek 
www.facebook.com/AvatarCourse 

www.facebook.com/CompassionProject 
www.twitter.com/AvatarCourse
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AvatarResults.com 
Személyes történetek és beszámolók  

Avatar hallgatóktól 
 

A Star’s Edge minden tanfolyam után nagyon 
sok levelet kap Avatar hallgatóktól, melyekben 
megosztják felismeréseiket, szeretetüket, kifejezik 
hálájukat, köszönetet mondanak és felajánlják tá-
mogatásukat. 

A beérkezett 500.000 levélnek egy kis hányada  
olvasható ezen a weboldalon . 

 

Tanfolyami hallgatók írták: 

• Az Avatar segített megtalálnom a bátorságot, hogy  
kiléphessek a fénybe, hogy merjem megmutatni 
magam és megtaláljam azt az embert, akivé válhatok. 

• Kijavítottam és leállítottam életem romboló mintáit. 

• Látom, hogy milyen megkönnyebbülést hoz  
a rögzült figyelem felszabadítása. 

• Megtaláltam a saját személyes aranybányámat. 

• Szeretteimmel annyira másképp vagyok együtt, 
annyival bensőségesebben. 

• Megvannak az eszközeim a színlelés leépítésére és 
játszmáim feltárására. 

• Megláttam, hogy mit művelek, elismertem a  
felelősségemet és megszüntettem az egészet. 

• Az Avatar eszközök megteremtik a teret, ami  
ahhoz kell, hogy valami változzon. 

• Az Avatar eszközökkel felfedezheted életed azon  
mintázatait, amelyek megakadályozzák, hogy igazán 
önmagad légy és amelyek korlátoznak a fejlődésben. 

• Magával ragadott a felismerés, hogy ki vagyok  
valójában. 

• A szenvedés és kétségbeesés megszűntével új  
célt és örömöt találtam a mások 
iránti szolgálatban. 

• Felhagytam az áldozati 
mintával az életemben.

Mi az Avatar? 
 

A résztvevők többsége szerint az Avatar 
a jelenleg elérhető leghatékonyabb és leg-
tisztább önfejlesztő program. Egy sor 
olyan gyakorlati feladatból áll, ami lehe-
tővé teszi, hogy újra felfedezd önmagad  
és képes légy a tudatodat összehangolni 
mindazzal, amit el akarsz érni. Segítségé-
vel egyedülálló felismeréseid és meglátá-
said születnek. Senki nem mondja meg, 
hogy miben higgy, vagy ki vagy valójában. 
A program során te magad fedezed fel  
saját magadat. 

• Szeretnél megszabadulni azoktól a  
régi korlátoktól, amelyek boldogságod  
útjában állnak? 

• Szeretnéd hiteidet összhangba hozni azokkal a célokkal,  
amelyeket el akarsz érni? 

• Szeretnél magabiztosabb lenni a képességeidben, hogy  
saját életedet irányítsd? 

• Szeretnéd megtapasztalni és kifejezni magasabbrendű,  
bölcsebb, békésebb énedet? 

• Szeretnéd, ha képes lennél felülemelkedni a világ küzdel-
mein és fájdalmain és annak látni azokat, amik valójában? 

• Szeretnéd megtapasztalni azt a tudatállapotot, amelyet a  
különböző tradíciók megvilágosodásként írnak le? 

Az Avatar neked való!

Harry Palmer, az 
Avatar anyagok 

szerzője 
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Egy Avatar hallgató tollából... 
 

Az Avatar szervezet hisz abban, hogy jobb világot tudunk  

teremteni azáltal, hogy az egyes emberek tudatszintjének eme-

lésével növeljük az egész emberiség tudatosságát. Ezzel a cél-

lal összhangban, az Avatar tanfolyam egy 9 napos, nem-vallási 

jellegű kurzus, ami lehetővé teszi az embereknek, hogy újra 

összekapcsolódjanak valódi, spirituális énjükkel. 

A tanfolyam során a résztvevők felfedezik aktuális ügyeik, 

problémáik és aggodalmaik forrását; olyan módszereket sajátí-

tanak el, melyek segítségével ezeket könnyedén felszámolják, s 

mintegy az előzők következményeképpen képessé válnak az  

általuk vágyott élet megteremtésére. Ez az, amit tudatosan  

élt életnek hívunk. —R. S.
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©2019 Minden jog fenntartva. Az Avatar®, a ReSurfacing®, a Love Precious Humanity®, az Enlightened Planetary Civilization®, a 
Star’s Edge International® a Star’s Edge Inc. által bejegyzett márkanevek. Az EPCSM a Star’s Edge Inc. szolgáltatási védjegye. 10/2010

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

Az Avatar Infó Óra személyes találkozó egy engedéllyel rendelkező Avatar mester-
rel, ami Harry Palmer, az Avatar anyagok szerzőjének 5 perces videójával kezdődik. 
Ezt követi a hitek, a figyelem, az akarat, a forrás létezés és az együttérzés vezetett  
felfedezése. Számos gyakorlat teszi lehetővé számodra, hogy igazi, kézzelfogható  
tapasztalatot szerezz az Avatar eszközökről.  

Ez az első lépésed a személyes megvilágosodás felé vezető úton. Lépj kapcsolatba 
egy Avatar Mesterrel és egyeztess időpontot az ingyenes infó órára még ma.

Lépj kapcsolatba azzal a Mesterrel, akitől ezt a füzetet kaptad:

Szeretnéd megtalálni az elme 
igazi békéjét? Szeretnél inspiráló 
és kiteljesedett életet teremteni? 
 

Tapasztald 
meg az  
Avatart most!

Hungarian
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