Polish

co to jest avatar?
Avatar jest najpotężniejszym, najczystszym
dostępnym programem rozwoju osobistego.
Składa się z serii opartych na doświadczaniu
ćwiczeń, które umożliwiają odkrycie samego
siebie i uzgodnienie twojej świadomości z
tym, co pragniesz osiągnąć. Doświadczysz
swojego własnego unikalnego wglądu w
siebie i własnych objawień. Nikt nie będzie
ci mówił, w co masz wierzyć, albo kim
jesteś. To ty będziesz znajdował odpowiedzi
na temat samego siebie.
Harry Palmer,
autor materiałów
Avataru.

• Czy chciałbyś uwolnić się od starych
ograniczeń, które sprawiają, że jesteś
nieszczęśliwy?

• Czy chciałbyś uzgodnić swoje przekonania z
celami, które pragniesz osiągnąć?
• Czy chciałbyś mieć więcej poczucia pewności odnośnie
umiejętności kierowania swoim życiem?
• Czy chciałbyś doświadczyć wyższego, mądrzejszego,
spokojnieszego sposobu wyrażania samego siebie?
• Czy chciałbyś wznieść się ponad smutki i zmagania na świecie
i dowiedzieć się skąd one naprawdę pochodzą?
• Czy chciałbyś doświadczyć stanu świadomości tradycyjnie
określanego jako oświecenie?
Avatar jest dla ciebie.

Zdefiniowane

przez studenta
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Avatar wyposaża cię w narzędzia do
zamierzonej restrukturyzacji przekonań,
które kształtują wzór twojego życia.
Twoje własne przekonania są najpotężniejszą siłą mającą wpływ na twoje
istnienie. Determinują one to, co postrzegasz i jak to postrzegasz. Mają
wpływ na twoje myśli, oczekiwania i
działania. Przekonania kształtują
twoją osobowość. Mają nawet
wpływ na wynik twoich działań i
sposób, w jaki inni ciebie postrzegają
i na ciebie reagują.
Avatar pomaga ci badać poza sferą
twojej egzystencji i odkryć niezweryfikowane, w sposób nieświadomy utrzymywane przekonania, które powodują, że
twoje życie jest takie, jakie jest.

co spraWIa, Że avatar jest Inny?
Zamiast przedstawiania ci nowego zestawu przekonań według których masz
żyć, Avatar budzi cię do naturalnej zdolności tworzenia i zaprzestawania tworzenia przekonań. Posiadając tą umiejętność możesz
zrekonstruować swoje życie zgodnie z planem, który sam
zaprojektowałeś.

dlaczeGo potrzebuję avataru?
Bez treningu Avataru, życie ludzkie jest sterowane poprzez impulsy
najgłębszych, najmocniej wypieranych, przeźroczystych przekonań.
Wyobraź sobie, że ludzie, których się boisz, najmniej lubisz i którzy
cię przytłaczają, automatycznie warunkują 90% lub więcej twoich
decyzji. To jest życie bez Avataru.

czeGo moGę oczekIWaĆ od kursu avataru?
Celem trzyczęściowego kursu jest przeprowadzenie cię przez explorację twojego własnego systemu przekonań i wyposażenie w narzędzia
służące do modyfikowania rzeczy, które pragniesz zmienić. Kurs Avataru otwiera okno na wewnętrzny świat działania twojej świadomości.
Kurs udziela raczej lekcji światowej (doświadczalnej), niż lekcji
słownej (intelektualnej). Z tego powodu konieczna jest praca z wyszkolonym Mistrzem Avataru, który przeprowadzi cię do rzeczywistej
lekcji, zawartej w twojej własnej świadomości.

Co to jeSt avatar?

jak dzIała avatar?

kurs avataru
częŚĆ I: Warsztaty Wynurzenie®
Obejmuje następujące aspekty świadomości: przekonania, rzeczywistość, świadomość

Część I Kursu Avataru określa idee na temat związków pomiędzy przekonaniami i rzeczywistością. Idee te są poddawane różnym testom i badaniom (w
grupach dyskusyjnych i podczas indywidualnych eksploracji) po to, abyś mógł
sam zdecydować czy takie związki rzeczywiście istnieją. Ćwiczenia zawarte
w Części I przenoszą cię za kulisy świadomości i umożliwiają przyjrzenie się
planowi, według którego zaprojektowałeś i zbudowałeś swoje życie. Ta podróż
owocuje intymnym związkiem z głębszym, bardziej współczującym i świadomym stanem istnienia.
Część I jest oferowana w formie niedrogiego dwudniowego warsztatu, który
zawiera informacje, pokazy i oparte na doświadczaniu ćwiczenia prowadzące
cię do przebudzenia i do nieograniczonych możliwości życia w sposób
zamierzony. 120 Euro*

częŚĆ II: Ćwiczenia
Obejmuje następujące aspekty świadomości: tworzenie, postrzeganie, doświadczanie

Część II Kursu Avataru rozwija twoją zdolność do tworzenia rzeczywistości,
której pragniesz. Głębszy dostęp do twojego własnego psychicznego oprogramowania owocuje w postaci transformującego uświadomienia sobie dlaczego
główne aspekty twojego życia cię zawodzą i co możesz zrobić, aby to naprawić.
Zamieniasz tę część swojego życia, która była twoim największym wrogiem,
w przyjaciela i przewodnika.
Zostają ujawnione przekonania powodujące sabotaż twoich wysiłków po to,
by nie mogły już więcej szkodzić. Stres zostaje zamieniony w zrelaksowaną,
wyższą świadomość. Uczysz się jak doświadczać rzeczywistości bez osądu,
oddzielenia, bądź zniekształcenia.
Część II zajmuje w przybliżeniu od 4 do 5 dni. 225 Euro*

częŚĆ III: procesy
Obejmuje następujące aspekty świadomości: tożsamość, istnienie, wyższą świadomość

Część III Kursu Avataru rozwija twoją zdolność do zaprzestania tworzenia
rzeczywistości, która działa jako ukryte rafy i bariery przeszkadzające w twoim
działaniu jako źródło. Mistrz Avataru prowadzi cię przez inicjację, która zaznajamia cię z procesem zaniechania kreowania pozwalającym na poradzenie sobie
z najbardziej fundamentalnymi (i zazwyczaj przeźroczystymi) strukturami
przekonań tworzących wszechświat.
Następnie samodzielnie wykonujesz procesy, które pozwalają ci poradzić
sobie z wrażeniami zmysłowymi, interpersonalnymi konfliktami, uzależnieniami, ograniczeniami, kompulsywnymi zachowaniami oraz (bez słów, lub
kłótni) przekonaniami innych.
Gdy jesteś w stanie poradzić sobie z każdym kłopotliwym aspektem swojej
egzystencji z punktu widzenia twórcy, wówczas osiągnąłeś sposób istnienia
zwany Avatarem.
Część III zajmuje w przybliżeniu od 2 do 4 dni. 600 Euro*
*Powyższe ceny dotyczą osób posługujących się polskim paszportem i zmieniają
się w zależności od kraju, z którego dana osoba pochodzi.

Zacznij od tych trzech książek
ŚcIeŻka avataru
Droga, którą przyszliśmy
Ścieżka Avataru jest ósmą książką Harrego Palmera,
autora materiałów Avataru. Jest ona czymś więcej niż
zbiorem opowiadań i perspektyw, jest złożonym procesem samorozwoju, który zmieni twój sposób myślenia.
TY, ten niewysłowiony badacz, zaczniesz budzić się
jako Istota Źródła. (Książka jest dostępna po angielsku
i w dziesięciu innych językach.)

Cena: 16.95 USD

ŻyĆ W sposób zamIerzony
Odkrycie i rozwój Avataru
W 1987 roku Harry Palmer zarysował intrygującą
serię psychicznych procedur. Właściwie zastosowane
wyjaśniają one wiele najgłębszych tajemnic ludzkiej
świadomości. Książka ta jest kroniką odkrycia i rozwoju
Avataru i stanowi tło oraz podstawy dla studentów
biorących udział w Kursie Avataru. (Książka jest
dostępna po angielsku i w 18 innych językach.)

Cena: 15.00 USD

WynurzenIe
Techniki badania świadomości
Kim Jestem? Dlaczego tutaJ Jestem? DoKąD zmierzam?
Wynurzenie odnosi się do wyplątywania się ze starych
kreacji i wznoszenia się z powrotem do wyższej świadomości. Podręcznik „Wynurzenie“ jest przewodnikiem
Avataru służącym do badań wewnętrznych mechanizmów
działania twojej własnej świadomości. (Książka jest
Cena: 15.00 USD
dostępna w języku polskim.)

zakup wszystkie trzy książki za 35 usD
Aby dokonać zamówienia skontaktuj się z miejscowym Mistrzem
Avataru lub odwiedź księgarnię na AvatarBookstore.com

znajdzIesz duŻo WIęcej na avatarbookstore.com
Książki, DVD, audio CD i publikacje Harrego Palmera są dostępne na stronie
internetowej. Odwiedź już dziś AvatarBookstore.com.

odkryj avatar

czy jesteŚ GotoWy na popraWę sWojeGo ŻycIa?

theavatartImes.com
Zbadaj i zrozum związek pomiędzy twoimi
przekonaniami i twoimi doświadczeniami
Nie trzeba długo studiować ludzi, aby
stało się oczywiste to, iż wielu zapomniało, że są najbardziej suwerennymi,
wszechwiedzącymi twórcami własnego
życia. Spotyka się ludzi, którzy nieświadomie kreują własne cierpienie, a później
próbują wyjaśnić to cierpienie wybierając
wszechświat jako jego przyczynę. Spotyka się ludzi, którzy zredukowali swoją
własną moc tworzenia do gniewnych zarzutów lub błagania szeptem o litość z poziomu lęku i bólu wypełniającego ich dni.
Kamieniem milowym badań zawartych
w materiałach Avataru był rozwój tech-

niki demonstrującej, że świat, który jest
przez kogoś doświadczany jast właściwie
kształtowany przez jego świadomość, a
nie odwrotnie. Jak się okazało, technika ta
jest skuteczna nie tylko w przekształcaniu
świadomości ale również w przekształcaniu doświadczenia.
Avatar zamyka na zawsze zaległe
rachunki terapii opartych na umyśle i
religijnych ideologii oraz potwierdza
twórczy potencjał ludzkiego ducha. To
jest czas Avataru. BEZPŁATNIE
zaprenumeruj Avatar Times Newsletter
na TheAvatarTimes.com

Inne strony InternetoWe
Dowiedz się czegoś więcej na temat siebie i świata, który tworzysz wokół siebie.
theavatarcourse.com
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Kursu Avataru? Ta strona
internetowa jest miejscem, gdzie możesz zacząć. Możesz wprowadzić do swojego komputera artykuły Harrego, oglądać filmy o
Avatarze, zamówić otrzymywanie darmowej gazety Avatar Times
i skontaktować się z miejscowym Mistrzem Avataru.
avatarepc.com
Po eksploracji TheAvatarCourse.com odwiedź AvatarEPC.com.
Na tej stronie internetowej możesz znaleść informację na temat
zaawansowanych Kursów Avataru, dostępnych mini kursów, historii
innych studentów, którzy odnieśli sukces, księgarni Avataru oraz
wielu innych rzeczy.
avatarbookstore.com
Czy chcesz kupić książkę “Żyć w sposób zamierzony”? Szukasz
DVD Harrego “Life Challenges”? Na tej strone są dostępne różne
publikacje i produkty.
avatarjournal.com
The Avatar Journal jest bezpłatną publikacją internetową zawierającą wiadomości i artykuły nie tylko na temat Avataru, ale również
na temat ludzi i wydarzeń na całym świecie, które przyczyniają się
do oświeconej cywilizacji planetarnej. Odwiedź tę stronę i przeczytaj dobre wiadomości.
www.facebook.com/AvatarCourse
www.facebook.com/CompassionProject
www.twitter.com/AvatarCourse

Osobiste historie i odkrycia studentów Avataru
Po każdym kursie Star’s Edge otrzymuje wiele
listów, w których studenci Avataru dzielą się
swoimi przeżyciami, miłością, podziękowaniami,
wdzięcznością i wsparciem.
Na tej stronie jest dostępna niewielka część z
ponad 500,000 listów, które Star’s Edge otrzymał
od studentów.

Wypowiedzi studentów na kursie:
• Avatar pomógł mi zdobyć się na odwagę,
stanąć w pełnym świetle, zostać zauważonym i odnaleźć siebie jako osobę, którą
miałem się stać przychodząc na ten świat.
• Skorygowałem, bądź zatrzymałem
szkodliwe wzorce w moim życiu.
• Zauważyłem, że uwolnienie uwięźniętej
uwagi przynosi ulgę.
• Znalazłem mój własny, osobisty skarb.
• Mogę być teraz z moimi ukochanymi ludźmi w inny, bliższy sposób.
• Otrzymałem narzędzia, które sprawiły, że przestałem udawać i zdałem
sobie sprawę z gry, w którą gram.
• Pojąłem to co robiłem, uznałem to za
własne, przestałem to robić.
• Narzędzia Avataru tworzą przestrzeń,
w której coś może się zmienić.
• W Avatarze jesteś w stanie odkryć wzorce
twojego życia, które powstrzymują cię przed
zbliżeniem się do twojej prawdziwej natury
i ograniczają twój wzrost.
• Osiągnąłem inspirującą jasność co
do tego kim jestem.
• Odsunąłem się od cierpienia i rozpaczy i
osiągnąłem radość i cel w służeniu innym.
• Przełamałem wzorzec ofiary.

ChCeSz wiedzieć więCej?

avatarresults.com

Skontaktuj Się z MiStrzeM avataru

Informacyjna GodzIna
avataru I Wstęp do avataru
Zbadaj w jaki sposób twoje przekonania wpływają
na twoją rzeczywistość i jak możesz używać narzędzi
Avataru aby zmienić plan świadomości, na podstawie
którego fukncjonujesz.
Jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem reszty swojego życia w sposób bardziej zamierzony, lub jeśli zorientowałeś się, że powtarzasz wzorce, które chciałbyś
zmienić czujemy, że Kurs Avataru będzie dla ciebie
natchnieniem i da ci poczucie wewnętrznej siły.
Dowiedz się więcej podczas Godziny informacyjnej
o Kursie Avataru lub zbadaj to dogłębnie na Wstępie
do do Avataru. Wykonasz pierwszy krok na drodze
prowadzącej do odkrycia SAMEGO SIEBIE.

skontaktuj sIę z mIstrzem avataru
Czy chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat siebie i świata, w którym żyjesz?
Czy chciałbyś zbadać głębiej kreację, którą uważasz za siebie samego? Czy chciałbyś wziąć udział we wstępie do Avataru? Więc porozmawiaj z Mistrzem Avataru.
Tysiące Mistrzów Avataru na całym świecie chcą służyć ci pomocą.
Skontaktuj się z Mistrzem, który dał ci tą broszurę:

Albo odwiedź www.TheAvatarCourse.com/FAM
Albo wyślij informacje kontaktowe do:

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA
tel: 407-788-3090 • fax: 321-574-4019
e-mail: avatar@avatarhq.com • strona internetowa: www.TheAvatarCourse.com

©2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Avatar®, Wynurzenie®, Oświecona cywilizacja planetarna® i Star’s Edge International®
są zarejestrowane jako znaki firmowe Star’s Edge, Inc. EPCSM jest znakiem firmowym Star’s Edge, Inc 06.12MP

