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HVA ER AVATAR?
Avatar er det mest ekte og mest kraftfulle

selvutviklingsprogrammet som finnes. Det
består av en serie erfaringsorienterte øvelser,
som gjør deg i stand til å gjenoppdage deg
selv og samstemme dine innstillinger med
det du ønsker å oppnå. Du vil gjøre dine
egne oppdagelser og erfaringer, og du vil 
få nye unike innsikter. Ingen forteller deg
hva du skal tro eller hvem du er. Det handler
om at du finner ut av deg.

• Ønsker du å være fri fra gamle begrensnin-
ger som gjør deg ulykkelig?

• Ønsker du å samstemme forestillingene dine, slik at du når de
målene du ønsker å nå?

• Ønsker du å føle deg tryggere på din evne til å styre ditt eget liv?

• Ønsker du å oppleve en løftet, klokere og mer fredfylt utgave 
av deg selv?

• Ønsker du å kunne innta et nytt perspektiv på lidelsene og 
slitet i denne verden?

• Ønsker du å oppleve den bevissthetstilstanden som 
vanligvis beskrives som opplysthet?

Da er Avatar noe for deg.

Som beskrevet av en Avatarstudent...

Avatarorganisasjonens virksomhet bygger på at vi kan

skape en bedre verden ved at en person av gangen når 

et høyere bevissthetsnivå. For å oppnå dette målet er Ava-

tarkurset blitt utviklet. Det er et nidagers ikke-religiøst kurs,

som gir deltakerne mulighet til å gjenetablere kontakten

med sitt sanne spirituelle selv. 

I løpet av kurset finner studentene opprinnelsen til sine

spørsmål, problem og bekymringer og lærer hvordan de 

kan løse disse spørsmålene, problemene og bekymringene.

Dermed utvikler de en evne til å skape det livet de selv øns-

ker. Dette er beskrevet som å leve fra sin frie vilje. 

(Living Deliberately). —R. S.

Harry Palmer, 
forfatter av Avatar

materialene.
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Avatar gir deg verktøy som du 
kan bruke til å omstrukturere de 
forestillingene som former mønstrene
i livet ditt.

Dine egne forestillinger er faktisk
det som har størst påvirkning på din
eksistens. Forestillingene styrer hva
du oppfatter og hvordan du oppfat-
ter det. Forestillingene påvirker
dine tanker, forventninger og hand-
linger. De former din personlighet.
Forestillingene påvirker til og med
resultatet av dine handlinger, samt
hvordan andre oppfatter deg og 
responderer tilbake.

Avatar viser deg hvordan du kan 
utforske det som skjer “bak kulissene”
i ditt eget liv, slik at du oppdager de
ubevisste og ukjente forestillingene
som gjør at livet ditt er som det er. 

HVA GJØR AVATAR ANNERLEDES? 
I stedet for å presentere deg for et

nytt sett med forestillinger, bidrar
Avatar til at du gjenfinner en iboende evne til å skape
og fjerne forestillinger, slik at du kan omstrukturere livet ditt i
samsvar med det du ønsker å oppnå.

HVORFOR TRENGER JEG AVATAR? 
For personer uten Avatartrening, styres livet av deres dypeste og

mest ubevisste forestillinger, og særlig de forestillingene som de
fornekter eller har motstand mot. Forestill deg at de menneskene
du frykter, liker minst, eller er overveldet av, automatisk legger
grunnlaget for 90% eller mer av dine avgjørelser. Sånn er livet 
uten Avatar.

HVA KAN JEG FORVENTE AV AVATARKURSET? 
Målet med dette kurset, som er sammensatt av tre deler, er å

guide deg slik at du kan utforske ditt eget forestillingssystem, samt
å gi deg det verktøyet du trenger for å kunne endre det du ønsker å
endre. Avatarkurset åpner et vindu til de innerste funksjonene i din
egen bevissthet. 

Undervisningen i kurset er mer opplevelses- og erfaringsbasert,
enn intellektuelt basert. Derfor vil en trenet Avatarmaster guide 
deg til å gjenoppdage det som allerede finnes i din bevissthet.
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DEL I: Gjennombrudd® Workshop
Omfatter disse aspektene av bevissthet: Forestillinger, 
Virkelighet, Bevissthet

I del 1 av Avatarkurset presenteres visse idèer om forholdet mellom 
forestillinger og virkelighet. Denne forståelsen prøves ut gjennom gruppe-
diskusjoner og selvstendig arbeid, slik at du selv kan bestemme hvorvidt et
slikt forhold faktisk eksisterer. 

Del 1 øvelser tar deg med ”bak kulissene” i din egen bevissthet, slik at 
du kan ta en titt på det mønstret du bygger livet ditt på. Gjennom denne 
prosessen oppnår du en nær kontakt med en del av deg selv som er klarere,
dypere og mer medfølende. 

Del 1 er en 2dagers workshop som består av informasjon, demonstrasjo-
ner og erfaringsorienterte øvelser. Dette gir deg tilgang til de ubegrensede
mulighetene som åpner seg når man lever fra sin frie vilje. NOK 2400,-*

DEL II: Øvelsene
Omfatter disse aspektene av bevissthet: Skapelse, Sansing, Opplevelse

I del 2 av Avatarkurset utvikles din evne til å skape den virkeligheten du
ønsker. Ved at du får en dypere tilgang til din egen mentale programmering,
utvikler du innsikt i hva som gjør at livet har vært vanskelig, og lærer hva
du kan gjøre for å rette det opp. Den delen av deg som tidligere var din
verste fiende, vendes til å bli en venn som trygt viser deg veien videre.

Selvsaboterende forestillinger avdekkes, slik at de kan fjernes før de 
gjør mer skade. Stress erstattes med en tilstand av nærvær og ro. 

Du lærer hvordan du kan oppleve virkelighet uten vurdering, adskillelse
eller forvrengning. Det tar 4-5 dager å fullføre del 2. NOK 4000,- *

DEL III: Prosedyrene
Omfatter disse aspektene av bevissthet: Identitet, Nærvær, Væren

I del 3 av Avatarkurset utvikler du din evne til å avskape (fjerne) det som
hindrer deg selv i å være kilde til din virkelighet. En Avatarmaster guider
deg i en initieringssession , der du får muligheten til å avskape noen av de
mest fundamentale (og tidligere ubevisste) forestillingsstrukturer i univer-
set. Deretter fullfører du på egen hånd flere prosedyrer for å håndtere
kroppsopplevelser, mellommenneskelige konflikter, avhengigheter, 
begrensninger, kroniske tilstander, tvangshandlinger og andres forestillinger
(uten å bruke ord eller argumenter). Når du er i stand til å håndtere ethvert
aspekt av din eksistens fra et skaperperspektiv, har du oppnådd tilstanden
som kalles Avatar. 

Del 3 tar 2- 4 dager å fullføre. NOK 12000,- *

*Norsk pris, prisene varierer fra land til land

*Disse bøkene er tilgjengelige på engelsk og 18 andre 
språk. For bestilling ta kontakt med nærmeste 

Avatarmaster, eller bestill på AvatarBookstore.com



Hvem er jeg?     Hvorfor er jeg Her?     HvorHen er jeg på vei?

Boka Gjennombrudd er en ny tilnærming til disse urgamle spørsmålene.
Du vil finne svarene ved å utforske den underliggende strukturen i din egen
bevissthet. Det er kanskje lettere enn du tror. 

Gjennombrudd refererer til handlingen av å vikle seg ut av gamle 
skapelser og gjenoppnå en tilstand av væren. Gjen-
nombrudd er en arbeidsbok, en Avatarguide, for å 
utforske den indre funksjonen i din egen bevissthet.
Gjør utforskingen personlig for å tilpasse den til dine
egne behov. Du bestemmer selv hvor langt du vil gå.
Ingen vil forsøke å indoktrinere deg med noen annens
forestilling eller sannhet. Det du tror er det du tror, og
den sannheten du oppdager er din sannhet. Du vil
finne nye innsikter i hvorfor livet ditt fungerer – eller 
hvorfor det ikke gjør det.

I 1987 skisserte Harry Palmer en spennende serie av mentale prosedyrer.
Når man anvender disse på rett måte, åpner disse prosedyrene mange av de
dype mysteriene i den menneskelige bevisstheten. For første gang kunne
man demonstrere at menneskets funksjon har en klar sammenheng med
menneskelig væren. Forskjellige temaer som religion og
fysikk kunne plutselig forstås fra et felles ståsted. Idèer
som universelt sinn, massebevissthet og ekstrasensorisk
væren, gikk fra å være uklart og spekulativt til å bli 
opplevelsesmessig håndgripelig. 

Boka Å leve med fri vilje er ikke bare historien om Har-
rys søken etter en bedre vei - til opplysthet - som til slutt
førte til oppdagelsen og utviklingen av Avatarmaterialene,
den presenterer også bakgrunnen og grunnlaget for 
Avatarkurset på en klar og konsis måte.

Å LEVE MED FRI VILJE:*
Oppdagelsen og utviklingen av Avatar

GJENNOMBRUDD*
Teknikker for å utforske bevissthet

$15.00USD

$15.00USD

STØRRE UTVALG OG MYE MER PÅ AVATARBOOKSTORE.COM
Bøker, DVDer, Lyd CDer mm fra Harry Palmer er tilgjengelig på nett. 

Gå inn på AvatarBookstore.com i dag.
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THEAVATARTIMES.COM
Utforsk og forstå sammenhengen mellom dine forestillinger og dine opplevelser.

Man behøver ikke å studere mennesker
lenge, før det blir tydelig at mange har
glemt at de er suverene, allvitende ska-
pere av sine egne liv. Man ser folk som
skaper lidelse for seg selv uten å være
klar over det. Deretter forsøker de å for-
klare dette ved å velge universet som år-
saken til lidelsen. Man ser mennesker
som har redusert sin egen skapende kraft,
og heller fyller livet med sinte beskyld-
ninger eller en svak bønn om nåde, for å
komme seg vekk fra frykt og smerte. 

En milepæl i Avatarmaterialets utfor-
skning, var utviklingen av en teknikk som

demonstrerte at den verden man opplever,
faktisk er fullstendig formet av ens egen
bevissthet og ikke motsatt. Teknikken
viste at man i tillegg til omforming av 
bevissthet, også kan omforme opplevelse. 

Avatar avslutter for alltid de forfalte
elementene knyttet til mental terapi og 
religiøs ideologi, og bekrefter det men-
neskelige kreative potensialet. Dette er
Avatar Times. Abonner GRATIS på 
Avatar Times Newsletter (Nyhetsbrev) 
på TheAvatartimes.com

ANDRE NETTSIDER
Lær mer om deg selv og den verden du skaper rundt deg.

TheAvatarCourse.com
Ønsker du å vite mer om Avatarkurset? Begynn her.

Du kan laste ned artikler av Harry Palmer, forfatteren
av Avatarmaterialet, se Avatarvideoer, registrere deg
og abonnere på Avatar Times Nyhetsbrev og ta 
kontakt med en lokal Avatar Master.

AvatarEPC.com
Når du har utforsket TheAvatarCourse.com, gå inn

på AvatarEPC.com. På denne nettsiden kan du finne
informasjon om de videregående Avatarkursene, laste
ned tilgjengelige minikurs, se Avatars bokhandel, mm.

AvatarBookstore.com
Ønsker du en kopi av Living Deliberately?(Å leve

med fri vilje) Ser du etter Harry`s tale Life Challenges
(Livets utfordringer) på DVD? Denne siden inneholder
Avatarpubliseringer og Avatarprodukter.

AvatarJournal.com
The Avatar Journal er en gratis nettpublikasjon 

med nyheter og artikler fra hele Avatar verden. 
Gå inn og få de gode nyhetene.

www.facebook.com/AvatarCourse
www.facebook.com/CompassionProject

www.twitter.com/AvatarCourse



AVATARRESULTS.COM
Avatarstudenters egne personlige 
historier og innsikter 

Etter hvert kurs får Star`s Edge mange brev fra
Avatarstudenter der de forteller om sine innsikter,
sin kjærlighet, takknemlighet og støtte. 

Star`s Egde har mottatt mer enn 500 000 brev,
og et lite utdrag av disse finnes på denne nettsiden.

Beskrivelser fra 
studenter på kurset:
• Avatar har hjulpet meg til å finne mot til å

komme fram, bli lagt merke til og bli den
personen jeg vil være i denne verden.

• Jeg har korrigert eller fjernet de 
uhensiktsmessige mønstrene i livet mitt.

• Jeg ser at det er frigjørende å løse opp fastlåst
oppmerksomhet.

• Jeg har funnet min egen personlige skattekiste.

• Jeg kan nå være sammen med mine kjære
på en annerledes og nærere måte.

• Jeg har verktøy til å fjerne falskhet og 
avsløre mine egne spill for meg selv.

• Jeg oppdaget hva jeg gjorde, tok ansvar 
for det og endret mønstret.

• Avatarverktøyene skaper det rommet hvor
noe har mulighet til å endre seg.

• Med Avatar er du i stand til å oppdage de 
mønstrene i livet ditt som hindrer din sanne 
natur og begrenser din vekst.

• Jeg har en inspirerende forståelse av hvem jeg er.

• Jeg ga slipp på lidelse og fortvilelse, og 
fant glede og mening ved å hjelpe andre.

• Jeg har brutt mønstret og føler meg 
ikke lenger som et offer.
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TA KONTAKT MED EN AVATARMASTER
Ønsker du å vite mer om deg selv og den verden du lever i. Ønsker du å utforske

dypere den ideen du har av deg selv? Ønsker du å delta på en Avatarintroduksjon?
Ta kontakt med en Avatarmaster. Det finnes flere tusen Avatarmastere over hele
verden som er klare til å bistå deg. 

Ta kontakt med Avatarmasteren som ga deg denne brosjyren:

Eller gå inn på www.The AvatarCourse.com/FAM

Eller send din kontaktinformasjon til:
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
tel: +407-788-3090 • fax: +407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com • Nettside: www.TheAvatarCourse.com

Gi deg selv muligheten til å utforske hvordan
dine forestillinger påvirker din virkelighet, samt å
oppleve hvordan du kan bruke Avatarverktøyene
til å forandre mønstrene som styrer livet ditt. På
introkveldene vekkes nye muligheter og man 
oppdager hvor verdifullt livet er.

Dersom du er interessert i å skape resten av
livet ditt slik som du vil ha det, eller befinner 
deg i et gjentakende mønster som du gjerne vil 
forandre, tror vi du vil synes at Avatarkurset er
svært inspirerende og oppløftende. 

Kom på en Avatarintroduksjon. Det er ditt
første steg på veien i SELV oppdagelse.

GratisAVATAR
INTRODUKSJON

Norwegian


