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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

Avatars introduktionstimme är en personlig session med en licensierad Avatar 
Master. Det börjar med en 5-minuters video av Harry Palmer, författare till Avatar-
materialen, som åtföljs av en guidad utforskning av Föreställningar, Uppmärksam-
het, Vilja, Ursprungsvarande och Medkänsla. Det finns ett flertal övningar som 
ger dig en verklig, konkret erfarenhet av Avatarverktygen.  

Det är ditt första steg på en väg mot personlig upplysning. Kontakta en Avatar 
Master för att schemalägga en kostnadsfri introduktionstimme.

Kontakta Mastern som gav dig den här foldern:

Vill du hitta sann sinnesfrid?  
Vill du skapa ett inspirerande 
och meningsfullt liv? 
 

Skaffa dig en 
erfarenhet av 
Avatar nu!

Swedish

KOSTNADSF
RITT
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AvatarResults.com 
Personliga berättelser och 
insikter från Avatarelever

Efter varje kurs får Star’s Edge många brev där 
Avatarelever delar med sig av sina insikter, sin 
kärlek, tacksamhet och support. 

En liten del av mer än en halv miljon brev som 
Star’s Edge har fått från eleverna, finns tillgängliga 
på denna webbsida. 

Från elever på kursen: 
• Avatar har hjälpt mig finna modet att ta steget ut i

ljuset, att märkas och hitta den person jag kom till 
denna värld för att vara. 

• Jag rättade till och stoppade de standardmönster 
som jag levde efter. 

• Jag inser att när man släpper fastlåst  
uppmärksamhet, skapas lättnad. 

• Jag har hittat min egen, personliga guldgruva. 

• Jag kan nu vara med mina nära och kära  
på ett nytt och närmare sätt. 

• Jag har fått verktyg för att sopa undan  
förevändningar och för att visa för mig själv  
vilka spel jag spelar. 

• Jag insåg vad jag gjorde, ägde det och stoppade det. 

• Avatarverktygen skapar utrymme där något 
har möjlighet att förändras.  

• Med Avatar kan du upptäcka livsmönster som  
håller dig borta från din sanna natur och som  
begränsar din tillväxt. 

• Jag har inspirerande klarhet i vem jag är. 

• Jag gick från lidande och 
förtvivlan till att känna 
glädje och syfte med att 
tjäna andra. 

• Jag har brutit mitt  
offermönster.

Vad är Avatar? 
De flesta som har tagit Avatarexamen, 

säger att Avatar är det kraftfullaste, och re-
naste självutvecklingsprogrammet som 
finns. Det är en serie upplevelsemässiga 
övningar som ger dig möjlighet att åter -
upptäcka dig själv och anpassa ditt med -
vetande med vad du vill uppnå. Du kommer 
att uppleva dina egna unika insikter och 
uppenbarelser. Ingen kommer att berätta 
vad du ska tro eller vem du är. Det är  
du som lär dig om dig själv. 

• Skulle du vilja vara fri från gamla
bojor som gör dig olycklig?

• Skulle du vilja samstämma dina föreställningar
med de mål du vill uppnå?

• Skulle du vilja känna dig mer trygg i
din förmåga att hantera ditt eget liv?

• Skulle du vilja uppleva ett högre, visare,
mer fridfullt uttryck av ditt jag?

• Skulle du vilja kunna höja dig över världens sorger
och kamper och se dem för vad de egentligen är?

• Skulle du vilja uppleva det tillstånd av medvetenhet
som traditionellt beskrivs som upplysning?

Avatar är för dig.

Som en Avatarelev definierar det...

 
Organisationen Avatar anser att vi kan skapa en bättre

värld genom att höja det mänskliga medvetandet en person

i taget. Avatarkursen är en icke-religiös kurs på nio dagar 

som i linje med detta mål ger människor möjligheten att 

återknyta kontakten med det sanna andliga jaget. 

Och längs vägen, upptäcker elever på denna kurs källan

till sin oro, sina problem och bekymmer. De lär sig sätt att 

lösa och eliminera dessa och som en följd får de möjlighet

att skapa det liv de vill. Detta kallas att leva avsiktligt. 
—R. S.

Harry Palmer, 
författare av 
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?Hur fungerar Avatar?  

Avatar utrustar dig med verktyg för att 
medvetet omstrukturera de föreställningar 
som utgör ditt livs mönster. 

Dina egna föreställningar är faktiskt  
de mäktigaste krafterna som påverkar din 
existens. De bestämmer vad du uppfattar 
och hur du uppfattar det. De påverkar 
dina tankar, dina förväntningar och dina 
hand lingar. De formar din personlighet. 
De påverkar även resultatet av dina 
handlingar och hur andra uppfattar  
dig och besvarar dig. 

Avatar hjälper dig att gå bakom  
kulisserna i din existens och upptäcka 
outforskade, dolda övertygelserna som 
gör att ditt liv är som det är. 

 
 

VAD GÖR AVATAR UNIKT?  
I stället för att presentera dig för  

ytterligare en uppsättning föreställningar 
att leva efter, väcker Avatar din naturliga 
förmåga att skapa och ta bort föreställ-
ningar. Med denna färdighet kan du sen 
strukturera ditt liv enligt den mall du  
väljer. 

 
 

VARFÖR BEHÖVER JAG AVATAR?  
Utan de förmågor som Avatar utbildningen  

väcker, styrs människors liv genom påtryckningar 
från deras genomskinliga föreställningar, som ligger 
längst inne och som de har mest motstånd emot. Tänk 
dig om de människor du fruktar mest, gillar minst och 
som tröttar ut dig, automatiskt färgade 90 % eller mer 
av dina beslut. Det är livet utan Avatar. 

 
 

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG FRÅN AVATARKURSEN?  
Målet för den 3-delade kursen är att guida dig i utforskandet  

av dina egna föreställningssystem och att rusta dig med verktygen 
med vilka du kan förändra det du vill. Avatarkursen öppnar ett 
fönster till det inre arbetet i ditt eget medvetande. 

Kursen lär ut livs-lärdomar (upplevelsemässiga) snarare än  
ord-lärdomar (intellektuella). Av den anledningen krävs det en  
utbildad Avatar Master för att guida dig in i de faktiska  
lärdomarna som redan finns i ditt eget medvetande.

TheAvatarTimes.com 
Utforska och förstå sambandet mellan dina föreställningar och dina upplevelser.

Innan man har studerat människor 
under en längre tid, blir det uppenbart 
att många har glömt att de är de mest 
suveräna, allvetande skapare av sina 
egna liv. Man ser människor som ove-
tande skapar lidande för sig själva och 
sen försöker förklara lidandet genom att 
utnämna universum som orsak till det. 
Man ser människor som har krympt  
ner sin egen kreativa kraft till ilska,  
anklagelser och skuld, eller till tunna 
viskningar om nåd som kommer ur den 
rädsla och smärta som fyller deras liv. 

En milstolpe i utforskandet av Avatar-
materialen, var utvecklandet av en tek-

nik som visade att den värld man  
upplevde, i slutändan formades av ens 
eget medvetande och inte tvärtom. Det 
visade sig även att tekniken skulle be-
visa sig effektiv inte bara för att om-
forma medvetandet, utan för att 
förändra upplevelsen. 

Avatar avslutar för alltid förfallna 
konton av tidigare prövad psykisk terapi 
och religiösa ideologier och bekräftar 
den mänskliga kreativa potentialen.  
Nu är det Avatar-tider. Avatar Times. 
Prenumerera på det kostnadsfria  
nyhetsbrevet på theavatartimes.com.

Other Websites 
Lär dig mer om dig själv och världen som du skapar omkring dig.

TheAvatarCourse.com 
Vill du veta mer om Avatarkursen? Börja på denna 

webbsida. Du kan ladda ner artiklar av Harry Palmer, 
författaren av Avatarmaterialen, titta på Avatarvideor, 
registrera dig för kostnadsfria nyhetsbrevet Avatar 
Times, och få kontakt med en lokal Avatar Master. 

 
AvatarEPC.com 

På den här webbsidan hittar du länkar till alla Avatar-
kurser, Avatarvideor, kostnadsfria nedladdningar, inter-
nationella Avatarwebbsidor, insikter från deltagare och 
mycket mer. (För närvarande tillgängligt endast  
på engelska.) 

 
AvatarBookstore.com 

Vill du ha ett exemplar av Lev utifrån din fria vilja? 
Letar du efter Harrys föreläsning Life Challenges på 
DVD? Här är sidan för Avatarpublikationer och  
andra produkter. 

 
AvatarJournal.com 

Avatar Journal är en kostnadsfri onlinetidning med in-
siktsfulla artiklar av Harry, som utforskar medvetandets, 
lyckans och föreställningarnas natur och mer därtill. 
(För närvarande tillgängligt endast på engelska.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse

WIA-SWEDISH-2019.qxp_What Is Avatar-tabbed  11/27/19  9:48 AM  Page 4



Avatars PowerUp-Pluspaket innehål-
ler fyra internationellt bästsäljande  
böcker av Harry Palmer, författare 
till Avatarmaterialen.

Lev utifrån din fria vilja: 1987 be-
skrev Harry en serie spännande mentala 
procedurer. När dessa procedurer tilläm-
pas korrekt uppenbaras flertalet av de 
mer djupare mysterierna av mänskligt 
medvetande. Den här boken skildrar 
upptäckten av Avatar och dess utveck-
ling, samt förbereder deltagarna för 
Avatarkursen. (Den finns tillgänglig på engelska och 21 andra språk.)

Åter till ytan refererar till en handling där du befriar dig från gamla skapelser
och återvänder till medvetenhet. De 30 övningar som finns i arbetsboken Åter till 
ytan är din guide, till att utforska hur ditt eget medvetande fungerar på ett djupare 
plan. (Den finns tillgänglig på engelska och 20 andra språk.) 

Avatar-vägen: Vägen vi vandrat, för att komma dit där vi är idag: Den här 
boken är mer än en samling berättelser och perspektiv. Det är en bok innehål-
lande en komplex process av självutveckling som kommer att förändra ditt sätt 
att tänka. Och DU, den obeskrivbara utforskaren, börjar vakna upp som Ur-
sprungsvarande. (Den finns tillgänglig på engelska och 13 andra språk.) 

Avatar-vägen 2: Privatlektioner innehåller slutsatser från de avancerade Ava -
tarmaterialen. De är avsedda att vara kontemplativa delar av olika ämnen snarare 
än fullständiga förklaringar. Innehållet sträcker sig från det subtila till det obefint-
liga. Vissa delar hör ihop, till exempel avsnitten om kreativt studerande, domäner 
av varande och relationer. Andra delar är enskilda delar som du kommer att  
behöva länka samman med själva helheten. (Den finns tillgänglig på engelska 
och 14 andra språk.) 

• Dessa böcker används på Avatarkursen del I. 

Förutom Harrys böcker, innehåller PowerUp-Pluspaketet även: foldern ’Tio 
handlingar du kan göra idag för att börja ta tillbaka ditt liv’ och information om
hur du kan förbättra ditt liv med Avatarkursen och en länk till varifrån du kost-
nadsfritt, kan streama Harrys videofilmer. 

Garanti: Om du inte är fullständigt nöjd kan du returnera böckerna och få 
full återbetalning och behålla resten som våra gåvor till dig. Avatars PowerUp-
Pluspaket kostar 630 skr plus 69 skr i frakt. 

För att beställa böcker på svenska: Ring 070 – 511 59 37, sänd ett e-mail 
till lars.andre2@gmail.com eller kontakta din lokala Avatar Master. 

För att beställa böcker på engelska: besök www.AvatarBookstore.com.
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RÄr du redo att förbättra ditt liv? 
Kom igång med PowerUp-Pluspaketet

AVATARKURSEN 
DEL I: Åter till Ytan® Workshop 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Föreställningar, 
Verklighet, Medvetenhet 

Del I av Avatarkursen presenterar vissa idéer om förhållandet mellan  
föreställning och verklighet. Dessa idéer utsätts för olika tester och prov 
(i gruppdiskussioner och i egna utforskningar) för att du själv ska få  
bestämma om sådana relationer i själva verket existerar. 

Övningarna i del I tar dig bakom kulisserna i medvetandet för att titta 
på ritningar utifrån vilka du bygger ditt liv. Resan resulterar i en intim  
samhörighet med en djupare och mer medkännande och mer medvetet  
tillstånd av jaget. 

Del I erbjuds i en prisvärd 2-dagars workshop som innehåller informa-
tion, demonstrationer och upplevelsemässiga övningar för att väcka dig  
och dina obegränsade möjligheter att leva medvetet. 3 200 SEK* 

DEL II: Träningen 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Skapelse, Perception, Upplevelse 

Del II av Avatarkursen utvecklar din förmåga att skapa den verklighet du 
föredrar. Djupare tillgång till din egna mentala programmering resulterar i 
transformerande insikter om varför vissa aspekter av ditt liv har kommit till 
korta och vad du kan göra för att korrigera dem. Du vänder det som var  
din största fiende till en ledsagande vän. 

Självsaboterande föreställningar blottläggs innan de kan göra dig mer 
illa. Stress byts ut emot avslappnad medvetenhet. 

Du lär dig att uppleva verklighet utan att döma, utan separation eller 
förvrängning. 

Del II tar ca 4 till 5 dagar att fullborda. 7 300 SEK* 

DEL III: Procedurerna 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Identitet, Varande, Medvetenhet 

Del III av Avatarkursen utvecklar din förmåga att “o-skapa” verkligheter 
som fungerar som dolda rev och hinder för dig att verka som ursprung. En 
Avatar Master tar dig på en guidad initiering som introducerar dig till, och 
låter dig ”o-skapa”, några av de mest grundläggande (och tidigare genom-
skinliga) föreställningsstrukturerna.  

Sen, genomför du egna procedurer som låter dig adressera kroppsliga  
sensationer, mellanmänskliga konflikter, beroenden, begränsningar, kro-
niska tillstånd, tvångsbeteenden och (utan ord eller argument) andras före-
ställningar. När du kan hantera vilken besvärande aspekt av din existens 
som helst från en skapares synvinkel, har du uppnått tillståndet av en Avatar. 

Del III tar ca 2 till 4 dagar att fullborda. 13 500 SEK* 

*Svenska priser; priser varierar från land till land

Det finns mycket mer tillgängligt på nätet 
Böcker, DVD och mer från Harry Palmer finns tillgängliga på nätet.

Besök www.AvatarBookstore.com.

630 skr
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RÄr du redo att förbättra ditt liv? 
Kom igång med PowerUp-Pluspaketet

AVATARKURSEN 
 
DEL I: Åter till Ytan® Workshop 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Föreställningar,  
Verklighet, Medvetenhet 
 

Del I av Avatarkursen presenterar vissa idéer om förhållandet mellan  
föreställning och verklighet. Dessa idéer utsätts för olika tester och prov  
(i gruppdiskussioner och i egna utforskningar) för att du själv ska få  
bestämma om sådana relationer i själva verket existerar. 

Övningarna i del I tar dig bakom kulisserna i medvetandet för att titta  
på ritningar utifrån vilka du bygger ditt liv. Resan resulterar i en intim  
samhörighet med en djupare och mer medkännande och mer medvetet  
tillstånd av jaget. 

Del I erbjuds i en prisvärd 2-dagars workshop som innehåller informa-
tion, demonstrationer och upplevelsemässiga övningar för att väcka dig  
och dina obegränsade möjligheter att leva medvetet. 3 200 SEK* 

 
 

DEL II: Träningen 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Skapelse, Perception, Upplevelse 
 

Del II av Avatarkursen utvecklar din förmåga att skapa den verklighet du 
föredrar. Djupare tillgång till din egna mentala programmering resulterar i 
transformerande insikter om varför vissa aspekter av ditt liv har kommit till 
korta och vad du kan göra för att korrigera dem. Du vänder det som var  
din största fiende till en ledsagande vän. 

Självsaboterande föreställningar blottläggs innan de kan göra dig mer  
illa. Stress byts ut emot avslappnad medvetenhet. 

Du lär dig att uppleva verklighet utan att döma, utan separation eller  
förvrängning. 

Del II tar ca 4 till 5 dagar att fullborda. 7 300 SEK* 
 
 
DEL III: Procedurerna 
Aspekter av medvetandet som adresseras: Identitet, Varande, Medvetenhet 
 

Del III av Avatarkursen utvecklar din förmåga att “o-skapa” verkligheter 
som fungerar som dolda rev och hinder för dig att verka som ursprung. En 
Avatar Master tar dig på en guidad initiering som introducerar dig till, och 
låter dig ”o-skapa”, några av de mest grundläggande (och tidigare genom-
skinliga) föreställningsstrukturerna.  

Sen, genomför du egna procedurer som låter dig adressera kroppsliga  
sensationer, mellanmänskliga konflikter, beroenden, begränsningar, kro-
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som helst från en skapares synvinkel, har du uppnått tillståndet av en Avatar. 

Del III tar ca 2 till 4 dagar att fullborda. 13 500 SEK* 
 

*Svenska priser; priser varierar från land till land

Det finns mycket mer tillgängligt på nätet 
Böcker, DVD och mer från Harry Palmer finns tillgängliga på nätet. 
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Avatar utrustar dig med verktyg för att
medvetet omstrukturera de föreställningar 
som utgör ditt livs mönster. 

Dina egna föreställningar är faktiskt  
de mäktigaste krafterna som påverkar din 
existens. De bestämmer vad du uppfattar 
och hur du uppfattar det. De påverkar 
dina tankar, dina förväntningar och dina
hand lingar. De formar din personlighet.
De påverkar även resultatet av dina 
handlingar och hur andra uppfattar  
dig och besvarar dig. 

Avatar hjälper dig att gå bakom 
kulisserna i din existens och upptäcka 
outforskade, dolda övertygelserna som 
gör att ditt liv är som det är. 

VAD GÖR AVATAR UNIKT?  
I stället för att presentera dig för  

ytterligare en uppsättning föreställningar 
att leva efter, väcker Avatar din naturliga
förmåga att skapa och ta bort föreställ-
ningar. Med denna färdighet kan du sen
strukturera ditt liv enligt den mall du  
väljer. 

VARFÖR BEHÖVER JAG AVATAR?  
Utan de förmågor som Avatar utbildningen  

väcker, styrs människors liv genom påtryckningar
från deras genomskinliga föreställningar, som ligger
längst inne och som de har mest motstånd emot. Tänk
dig om de människor du fruktar mest, gillar minst och 
som tröttar ut dig, automatiskt färgade 90 % eller mer
av dina beslut. Det är livet utan Avatar. 

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG FRÅN AVATARKURSEN?  
Målet för den 3-delade kursen är att guida dig i utforskandet  

av dina egna föreställningssystem och att rusta dig med verktygen 
med vilka du kan förändra det du vill. Avatarkursen öppnar ett 
fönster till det inre arbetet i ditt eget medvetande. 

Kursen lär ut livs-lärdomar (upplevelsemässiga) snarare än  
ord-lärdomar (intellektuella). Av den anledningen krävs det en  
utbildad Avatar Master för att guida dig in i de faktiska  
lärdomarna som redan finns i ditt eget medvetande.

TheAvatarTimes.com 
Utforska och förstå sambandet mellan dina föreställningar och dina upplevelser.

Innan man har studerat människor 
under en längre tid, blir det uppenbart 
att många har glömt att de är de mest 
suveräna, allvetande skapare av sina 
egna liv. Man ser människor som ove-
tande skapar lidande för sig själva och 
sen försöker förklara lidandet genom att 
utnämna universum som orsak till det. 
Man ser människor som har krympt  
ner sin egen kreativa kraft till ilska,  
anklagelser och skuld, eller till tunna 
viskningar om nåd som kommer ur den 
rädsla och smärta som fyller deras liv. 

En milstolpe i utforskandet av Avatar-
materialen, var utvecklandet av en tek-

nik som visade att den värld man  
upplevde, i slutändan formades av ens 
eget medvetande och inte tvärtom. Det 
visade sig även att tekniken skulle be-
visa sig effektiv inte bara för att om-
forma medvetandet, utan för att 
förändra upplevelsen. 

Avatar avslutar för alltid förfallna 
konton av tidigare prövad psykisk terapi 
och religiösa ideologier och bekräftar 
den mänskliga kreativa potentialen.  
Nu är det Avatar-tider. Avatar Times. 
Prenumerera på det kostnadsfria  
nyhetsbrevet på theavatartimes.com.

Other Websites 
Lär dig mer om dig själv och världen som du skapar omkring dig.

TheAvatarCourse.com 
Vill du veta mer om Avatarkursen? Börja på denna 

webbsida. Du kan ladda ner artiklar av Harry Palmer, 
författaren av Avatarmaterialen, titta på Avatarvideor, 
registrera dig för kostnadsfria nyhetsbrevet Avatar 
Times, och få kontakt med en lokal Avatar Master. 

AvatarEPC.com 
På den här webbsidan hittar du länkar till alla Avatar-

kurser, Avatarvideor, kostnadsfria nedladdningar, inter-
nationella Avatarwebbsidor, insikter från deltagare och 
mycket mer. (För närvarande tillgängligt endast  
på engelska.) 

AvatarBookstore.com 
Vill du ha ett exemplar av Lev utifrån din fria vilja? 

Letar du efter Harrys föreläsning Life Challenges på 
DVD? Här är sidan för Avatarpublikationer och  
andra produkter. 

AvatarJournal.com 
Avatar Journal är en kostnadsfri onlinetidning med in-

siktsfulla artiklar av Harry, som utforskar medvetandets, 
lyckans och föreställningarnas natur och mer därtill. 
(För närvarande tillgängligt endast på engelska.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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AvatarResults.com 
Personliga berättelser och  
insikter från Avatarelever 
 

Efter varje kurs får Star’s Edge många brev där 
Avatarelever delar med sig av sina insikter, sin 
kärlek, tacksamhet och support. 

En liten del av mer än en halv miljon brev som 
Star’s Edge har fått från eleverna, finns tillgängliga 
på denna webbsida. 

 

Från elever på kursen: 
• Avatar har hjälpt mig finna modet att ta steget ut i 

ljuset, att märkas och hitta den person jag kom till 
denna värld för att vara. 

• Jag rättade till och stoppade de standardmönster 
som jag levde efter. 

• Jag inser att när man släpper fastlåst  
uppmärksamhet, skapas lättnad. 

• Jag har hittat min egen, personliga guldgruva. 

• Jag kan nu vara med mina nära och kära  
på ett nytt och närmare sätt. 

• Jag har fått verktyg för att sopa undan  
förevändningar och för att visa för mig själv  
vilka spel jag spelar. 

• Jag insåg vad jag gjorde, ägde det och stoppade det. 

• Avatarverktygen skapar utrymme där något  
har möjlighet att förändras.  

• Med Avatar kan du upptäcka livsmönster som  
håller dig borta från din sanna natur och som  
begränsar din tillväxt. 

• Jag har inspirerande klarhet i vem jag är. 

• Jag gick från lidande och 
förtvivlan till att känna 
glädje och syfte med att 
tjäna andra. 

• Jag har brutit mitt  
offermönster.

Vad är Avatar? 
 

De flesta som har tagit Avatarexamen, 
säger att Avatar är det kraftfullaste, och re-
naste självutvecklingsprogrammet som 
finns. Det är en serie upplevelsemässiga 
övningar som ger dig möjlighet att åter -
upptäcka dig själv och anpassa ditt med -
vetande med vad du vill uppnå. Du kommer 
att uppleva dina egna unika insikter och 
uppenbarelser. Ingen kommer att berätta 
vad du ska tro eller vem du är. Det är  
du som lär dig om dig själv. 

 
• Skulle du vilja vara fri från gamla  

bojor som gör dig olycklig? 

• Skulle du vilja samstämma dina föreställningar  
med de mål du vill uppnå? 

• Skulle du vilja känna dig mer trygg i  
din förmåga att hantera ditt eget liv? 

• Skulle du vilja uppleva ett högre, visare,  
mer fridfullt uttryck av ditt jag? 

• Skulle du vilja kunna höja dig över världens sorger  
och kamper och se dem för vad de egentligen är? 

• Skulle du vilja uppleva det tillstånd av medvetenhet  
som traditionellt beskrivs som upplysning? 

Avatar är för dig.

Som en Avatarelev definierar det... 

 
Organisationen Avatar anser att vi kan skapa en bättre 

värld genom att höja det mänskliga medvetandet en person 

i taget. Avatarkursen är en icke-religiös kurs på nio dagar 

som i linje med detta mål ger människor möjligheten att 

återknyta kontakten med det sanna andliga jaget. 

Och längs vägen, upptäcker elever på denna kurs källan 

till sin oro, sina problem och bekymmer. De lär sig sätt att 

lösa och eliminera dessa och som en följd får de möjlighet 

att skapa det liv de vill. Detta kallas att leva avsiktligt. 
—R. S.

Harry Palmer, 
författare av 
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Eller besök 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

Avatars introduktionstimme är en personlig session med en licensierad Avatar 
Master. Det börjar med en 5-minuters video av Harry Palmer, författare till Avatar-
materialen, som åtföljs av en guidad utforskning av Föreställningar, Uppmärksam-
het, Vilja, Ursprungsvarande och Medkänsla. Det finns ett flertal övningar som 
ger dig en verklig, konkret erfarenhet av Avatarverktygen.  

Det är ditt första steg på en väg mot personlig upplysning. Kontakta en Avatar 
Master för att schemalägga en kostnadsfri introduktionstimme.

Kontakta Mastern som gav dig den här foldern:

Vill du hitta sann sinnesfrid?  
Vill du skapa ett inspirerande 
och meningsfullt liv? 
 

Skaffa dig en 
erfarenhet av 
Avatar nu!

Swedish

KOSTNADSF
RITT
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