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avatar

Avatar er öflugasta og hreinskiptasta ferli
til sjálfsþroska sem völ er á. Það byggir á
röð æfinga sem hjálpa þér til að upplifa á
ný hver þú ert og samhæfa meðvitund þína
því sem þú vilt öðlast. Þú upplifir þína
eigin einstöku innsýn og opinberun. Það
mun enginn segja þér hverju þú átt að trúa
eða hver þú ert. Það ert þú að átta þig á þér.
• Vilt þú losna við gamlar fyrirstöður
sem valda þér óhamingju?

Harry Palmer,
höfundur
Avatargagnanna.

• Vilt þú laga viðhorf þín að þeim
markmiðum sem þú vilt ná?

• Vilt þú þjálfa færni þína í að stjórna eigin lífi?
• Vilt þú upplifa hærra, vitrara og friðsamara sjálf?
• Vilt þú geta lyft þér upp yfir veraldlegar sorgir og
basl og séð það eins og það raunverulega er?
• Vilt þú upplifa það stig meðvitundar sem venjulega
er kallað hugljómun?
Avatar er fyrir þig.
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Viltu vit

Hvað

Hvernig er avatar öðrUvísi?
Í stað þess að afhenda þér nýtt
viðhorfakerfi til að lifa eftir vekur
Avatar upp í þér eðlislæga getu til
að skapa og hætta að skapa viðhorf.
Þannig getur þú endurmótað líf þitt
eftir eigin höfði.
Hvers vegna þarf ég avatar?
Án Avatarþjálfunar stjórnast líf fólks af hvötum djúpstæðra
dulinna viðhorfa sem veitt er andspyrna. Ímyndaðu þér að það fólk
sem þú óttast, líkar illa við og finnst yfirþyrmandi hafi sjálfkrafa
áhrif á meira en 90% ákvarðana þinna. Það er líf án Avatar.
Hvers get ég vænst af avatarnámsKeiðinU?
Markmið þessa þrískipta námskeiðs er að leiða þig í könnun á
þínu eigin viðhorfakerfi og færa þér verkfæri sem gagnast til að
breyta þeim þáttum sem þú óskar eftir að breyta. Avatanámskeiðið
opnar þér leið að uppbyggingu þinnar eigin meðvitundar.
Námskeiðið kennir lífslærdóm (upplifun) fremur en orðalærdóm
(hugsun). Þess vegna er þjálfaður Avatarmeistari nauðsynlegur til
að leiða þig inn í áþreifanlega þætti sem eru nú þegar til staðar í
þinni eigin meðvitund.

HVað er AvAtAr?

Hvernig virKar avatar?
Avatar færir þér verkfæri til að
endurmóta vísvitandi þau viðhorf sem
móta lífsmunstur þitt. Viðhorfin þín
eru raunverulega það afl sem hefur
mest áhrif á tilveru þína. Þau ákvarða
hvað þú upplifir og hvernig þú upp lifir það. Þau hafa áhrif á hugsanir
þínar, væntingar og hegðun. Þau
móta persónuleika þinn. Þau hafa
meira að segja áhrif á árangur þinn
í því sem þú tekur þér fyrir hendur
og hvernig aðrir sjá og koma fram
við þig. Avatar hjálpar þér til að
skoða bakvið tjöld þinnar eigin
tilveru og átta þig á ókönnuðu og
ómeðvituðu viðhorfunum sem gera
líf þitt að því sem það er.

fyrsti HlUti: Aftur upp á yfirborðið® námskeið
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Viðhorf, veruleiki, meðvitund

tilbúin/n

til að bæta líf þitt?
Byrjaðu með þessum bókum

Í fyrsta hluta Avatarnámsins eru settar fram hugmyndir um tengsl milli
viðhorfa okkar og veruleika. Þessar hugmyndir eru staðreyndar og skoðaðar
á marga vegu (með hópumræðu og sjálfstæðum könnunum) svo þú getir
komist að því af eigin raun hvort slík tengsl eigi við rök að styðjast.
Í æfingum fyrsta hlutans getur þú kíkt á bak við tjöld meðvitundarinnar
á þá uppdrætti sem líf þitt byggir á. Útkoman er nánari tenging við dýpri,
samúðarfyllri og meðvitaðri þætti tilverunnar.
Fyrsti hluti, sem er tveggja daga námskeið, inniheldur upplýsingar,
sýnikennslu og æfingar sem vekja þig til vitundar um óþrjótandi möguleika
þess að skapa eigin tilveru. USD 295*

sKapaðU
annar HlUti: Æfingarnar
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Sköpun, skynjun, upplifun
Annar hluti Avatarnámsins framkallar getu þína til að skapa þann
veruleika sem þú óskar þér. Dýpri aðgangur að forritum hugans færir þér
umbreytandi skilning á því hvers vegna sumir þættir lífsins hafa ekki gengið
upp hjá þér og hvernig þú getur lagfært það.
Þeim hluta sjálfsins sem áður var þinn versti óvinur breytir þú í kærleiks ríkan vin. Sjálfseyðandi viðhorf eru afhjúpuð svo þau skaði ekki meir.
Friðsæl vitund leysir streitu af hólmi. Þú lærir að upplifa veruleikann
án dóma, aðskilnaðar eða bjögunar.
Annar hlutinn tekur 4 til 5 daga. USD 500*

líf þitt

Upphaf og þróun Avatar

aftUr

Upp á yfirborðið

Aðferðir til að kanna meðvitundina

þriðJi HlUti: Úrvinnslurnar
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Sjálfskennd, verund, vitund
Þriðji hluti Avatarnámsins þróar með þér getu til að slökkva á duldum
fyrirstöðum og hindrunum sem koma í veg fyrir að þú hegðir þér sem uppspretta eigin tilveru. Avatarmeistari leiðir þig í innsetningu, sem kynnir þér
og gerir þér kleyft að leysa upp sum, áður dulin, grunnviðhorf veraldarinnar.
Næst gerir þú sjálfsúrvinnslur sem hjálpa þér til að fást við líkams skynjun, vinna úr samskiptaörðugleikum, fíknum, takmörkunum, þrálátu
ástandi og áráttu og án tjáningar eða rökræðu, viðhorfum annarra.
Þegar þú getur stjórnað öllum þáttum lífs þíns frá sjónarhóli uppsprettu,
hefur þú náð því stigi sem kallað er Avatar.
Þriðji hlutinn tekur um það bil 2 til 4 daga. USD 1500*
*Vegna óstöðugleika íslensku krónunnar er verð miðað við USD

Ofantaldar bækur eru námsefni fyrsta hluta Avatarnámsins.

kaNNaðu AvAtAr

avatarnámsKeiðið

fyrsti HlUti: Aftur upp á yfirborðið® námskeið
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Viðhorf, veruleiki, meðvitund
Í fyrsta hluta Avatarnámsins eru settar fram hugmyndir um tengsl milli
viðhorfa okkar og veruleika. Þessar hugmyndir eru staðreyndar og skoðaðar
á marga vegu (með hópumræðu og sjálfstæðum könnunum) svo þú getir
komist að því af eigin raun hvort slík tengsl eigi við rök að styðjast.
Í æfingum fyrsta hlutans getur þú kíkt á bak við tjöld meðvitundarinnar
á þá uppdrætti sem líf þitt byggir á. Útkoman er nánari tenging við dýpri,
samúðarfyllri og meðvitaðri þætti tilverunnar.
Fyrsti hluti, sem er tveggja daga námskeið, inniheldur upplýsingar,
sýnikennslu og æfingar sem vekja þig til vitundar um óþrjótandi möguleika
þess að skapa eigin tilveru. USD 295*

tilbúin/n

til að bæta líf þitt?
Byrjaðu með þessum bókum

vegUr avatar

Leiðin sem við komum
Vegur Avatar, sem er áttunda bókin frá Harry Palmer,
er meira en samansafn sagna og sjónarmiða. Hún lýsir
margþættu ferli sjálfsþróunar sem mun breyta hugsana hætti þínum. Og ÞÚ, hinn ólýsanlegi könnuður, tekur að
vakna upp sem uppsprettuvera.
Nú fáanleg á tólf tungumálum.

sKapaðU
annar HlUti: Æfingarnar
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Sköpun, skynjun, upplifun
Annar hluti Avatarnámsins framkallar getu þína til að skapa þann
veruleika sem þú óskar þér. Dýpri aðgangur að forritum hugans færir þér
umbreytandi skilning á því hvers vegna sumir þættir lífsins hafa ekki gengið
upp hjá þér og hvernig þú getur lagfært það.
Þeim hluta sjálfsins sem áður var þinn versti óvinur breytir þú í kærleiks ríkan vin. Sjálfseyðandi viðhorf eru afhjúpuð svo þau skaði ekki meir.
Friðsæl vitund leysir streitu af hólmi. Þú lærir að upplifa veruleikann
án dóma, aðskilnaðar eða bjögunar.
Annar hlutinn tekur 4 til 5 daga. USD 500*
þriðJi HlUti: Úrvinnslurnar
Þættir meðvitundar sem unnið er með: Sjálfskennd, verund, vitund
Þriðji hluti Avatarnámsins þróar með þér getu til að slökkva á duldum
fyrirstöðum og hindrunum sem koma í veg fyrir að þú hegðir þér sem uppspretta eigin tilveru. Avatarmeistari leiðir þig í innsetningu, sem kynnir þér
og gerir þér kleyft að leysa upp sum, áður dulin, grunnviðhorf veraldarinnar.
Næst gerir þú sjálfsúrvinnslur sem hjálpa þér til að fást við líkams skynjun, vinna úr samskiptaörðugleikum, fíknum, takmörkunum, þrálátu
ástandi og áráttu og án tjáningar eða rökræðu, viðhorfum annarra.
Þegar þú getur stjórnað öllum þáttum lífs þíns frá sjónarhóli uppsprettu,
hefur þú náð því stigi sem kallað er Avatar.
Þriðji hlutinn tekur um það bil 2 til 4 daga. USD 1500*
*Vegna óstöðugleika íslensku krónunnar er verð miðað við USD

3.800 ISK

líf þitt

Upphaf og þróun Avatar
Árið 1987 setti Harry Palmer saman röð afar áhrifaríkra huglægra ferla sem, þegar þeir voru notaðir á réttan
hátt, lyftu hulunni af mörgum af djúpstæðari leyndardómum mennskrar meðvitundar. Þessi bók segir frá upp hafi og þróun Avatar og undirbýr sviðið fyrir nemendur
sem taka Avatarnámskeið.
Fáanleg á nítján tungumálum.

aftUr

3.400 ISK

Upp á yfirborðið

Aðferðir til að kanna meðvitundina
Hver er ég? Hvers vegnA er ég Hér?
HverT er ég Að FArA?
Aftur upp á yfirborðið vísar til þess að þú aftengir þig
gömlum sköpunum og rísir aftur til vitundar. Aftur upp á
yfirborðið er leiðarvísir Avatar til að kanna starfsemi
þinnar eigin meðvitundar.
Fáanleg á 20 tungumálum.

3.600 ISK

Ofantaldar bækur eru námsefni fyrsta hluta Avatarnámsins.

Til að panta bækur skaltu hafa samband við Avatarmeistara,
fara á www.Avatar.is eða www.AvatarBookstore.com

meira efni aðgengilegt á netinU
Bækur, DVD, CD diskar og fleira frá Harry Palmer.
www.Avatarbookstore.com

kaNNaðu AvAtAr

avatarnámsKeiðið

tHeavatartimes.com
Kannaðu og öðlastu skilning á sambandinu á milli viðhorfa þinna og upplifana.
Ekki þarf að fylgjast lengi með fólki
til að sjá það glöggt hve margir hafa
gleymt því að þeir eru alviturt yfirvald
og skaparar eigin lífs. Á vegi okkar
verður fólk sem óafvitandi skapar
sér þjáningu sem það reynir síðan að
útskýra með því að kalla umheiminn til
ábyrgðar. Við sjáum manneskjur sem
hafa dregið svo úr sköpunarmætti sínum
að hann er orðinn að lágværri bæn um
lausn frá þeim sársauka og ótta sem
fyllir daglegt líf þeirra.
Áfanga var náð í þróun Avatarefnisins þegar mögulegt var að sýna
fram á að sú veröld sem maðurinn

aðrar

vefsíðUr

(eftirtaldar

upplifir er mótuð af meðvitund hans en
ekki öfugt. Síðar kom í ljós að þessar
aðferðir voru ákaflega áhrifaríkar til að
endurmóta bæði meðvitund og upplifun
tilverunnar.
Avatar lokaði í eitt skipti fyrir öll
yfirdráttarreikningum fyrri meðferða og
hugmyndafræði og staðfesti ævafornan
grun um sköpunarmátt mannsandans.
Nú er tími fyrir Avatar. Skráðu þig fyrir
ÓKEYPIS áskrift að ritröð sem kallast
Avatarstundir á TheAvatarTimes.com.
Þessi vefsíða er á íslensku og ellefu
öðrum tungumálum.

vefsíðUr erU á ensKU)

Lærðu meira um þig og veröldina sem þú skapar í kringum þig.
theavatarcourse.com
Viljir þú fræðast meira um Avatarnámskeiðið þá er
ágætt að byrja hér. Þú getur sótt greinar eftir Harry
Palmer, horft á Avatarmyndbönd, gerst áskrifandi að
Avatarstundum, sem er ókeypis fréttablað, náð sambandi
við Avatarmeistara í nágrenni við þig og fleira.
avatarepc.com
Eftir að hafa skoðað TheAvatarCourse.com skaltu fara
á AvatarEPC.com. Á þessari síðu finnurðu upplýsingar
um framhaldsnámskeið Avatar, stuttnámskeið sem þú
getur prentað út og fleira.
avatarbookstore.com
Vantar þig bækur? Ertu að leita að fyrirlestri Harrys,
„Áskoranir lífsins” á DVD? Þessi síða er fyrir útgefið
efni og aðrar vörur.
avatarJournal.com
Avatar Journal er ókeypis rafrænt fréttabréf sem
inniheldur fréttir og greinar allsstaðar að úr heiminum.
Hér finnur þú góðar fréttir.
www.facebook.com/AvatarCourse
www.facebook.com/CompassionProject
www.twitter.com/AvatarCourse

reynslusögur og innsýn frá Avatarnemendum
Eftir hvert námskeið berast Star’s Edge mörg
bréf þar sem Avatarnemendur lýsa upplifunum
sínum, væntumþykju, þakklæti og stuðningi.
Svolítið brot af meira en 500.000 bréfum
sem Star’s Edge hafa borist frá nemendum er
aðgengilegt á þessari síðu.

Frá nemendum á námskeiði:
• Avatar hefur hjálpað mér að öðlast
hugrekki til að stíga inn í ljósið, láta taka
eftir mér og finna þá manneskju sem ég
kom í þennan heim til að vera.
• Ég leiðrétti eða stöðvaði sjálfvirka
munstrið í lífi mínu.
• Ég sé að það er léttir að losa um
bundna athygli.
• Ég hef fundið minn eigin gullpott.
• Ég get nú verið með þeim sem
mér þykir vænt um á svo ólíkan
og nánari máta.
• Ég öðlast verkfæri til að sópa
tilgerðinni burt og átta mig á þeim
leikjum sem ég stunda.
í...
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• Ég sá hvað ég var að gera, tók ábyrgð
á því og hætti því.
• Avatarverkfærin skapa svigrúm þar
sem hlutunum er leyft að breytast.
• Með Avatar áttar maður sig á munstri í lífi
sínu, sem heldur aftur af manni og takmarkar
vöxt.
• Ég hef upplífgandi og skýra mynd af því
hver ég er.
• Ég fór frá þjáningu og örvæntingu til gleði
og tilgangs sem ég fann í þjónustu við aðra.
• Ég hef brotið upp fórnarlambsmunstrið.

Viltu vitA meirA?

avatarresUlts.com

Náðu sambaNdi við AvAtArmeistArA

UpplýsingastUndir
is
KynningarKvöld Ókeyp

Skoðaðu hvernig viðhorfin þín hafa áhrif á
tilveru þína og hvernig þú getur notað Avatar verkfærin til að breyta þeirri forskrift sem stýrir lífi
þínu. Vaknaðu til nýrra möguleika og endurheimtu
tilfinninguna fyrir því hve lífið er dýrmætt.
Ef þú hefur áhuga á að skapa það sem eftir er
lífsins út frá eigin vilja eða ef þú hefur áttað þig á
endurteknu munstri, sem þú vilt breyta, teljum við
að þér muni þykja Avatarnámskeiðið ákaflega
upplífgandi og eflandi.
Fáðu að vita meira á upplýsingastund um
Avatarnámskeiðið eða dýpri upplifun á kynningarkvöldi. Þannig tækir þú fyrsta skrefið á leið þinni
til SJÁLFS-uppgötvunar.

náðU

sambandi við

avatarmeistara

Viltu vita meira um þig og veröldina sem þú lifir í? Viltu skoða þá sköpun nánar
sem þú lítur á sem þig? Vilt þú koma á ókeypis Avatarkynningu? Hafðu þá samband
við Avatarmeistara. Það eru þúsundir Avatarmeistara um allan heim tilbúnir til að
aðstoða þig.
Hafðu samband við meistarann sem lét þig hafa þennan bækling:

Eða heimsæktu www.Avatar.is
Eða www.TheAvatarCourse.com/FAM
Eða sendu upplýsingar um hvernig hægt er að ná í þig til:

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
Sími: 407-788-3090 • Fax: 321-574-4019
Tölvup.: avatar@avatarhq.com • Vefsíða: www.TheAvatarCourse.com
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