
De Avatar ® 
    Master Cursus

S t a r ’ s  E d g e  I n t e r n a t i o n a l
®



Alle foto's in dit boekje zijn genomen tijdens actuele Avatar Master
Cursussen en Avatar evenementen. De mensen op de foto's zijn
echte cursisten die bezig zijn met hun cursus-oefeningen.
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Dit ging veel verder dan m’n gereedschap uitbreiden

en secondaries loslaten. In wezen leerde ik dat ikzelf kan

beslissen hoe mijn leven eruit ziet. Het is ontzagwek-

kend dat dat kan.

Virginia K. Smith

Ik ontdekte een heel leven (zelfs meerdere levens) vol

‘kwesties’ - voelde dingen die ik zolang had weggedrukt

dat ik inmiddels vergeten was dat het creaties van mezelf

waren.

Jean Tucker

De cursus is werkelijk schitterend - in elk opzicht.

Voor mij was het een rijke, fantastische ervaring.

Lurline Aslanian

Geweldig! Wat er met me gebeurd is? Ik glijd nog

steeds in en uit datgene wat ik totnutoe als ‘de werkelijk-

heid’ beschouwde. De kamer lostte geleidelijk op. Alles

kwam samen. Degene die tegenover me zat vervloeide

met alles er omheen en bestond even niet meer. De tranen

stroomden me voortdurend over m’n wangen. Ik voelde

me volkomen in harmonie met alles en iedereen, in totale

en volstrekte waardering. Het is me duidelijk dat mijn

leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Maurice Taklender
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Wat gebeurt hier
eigenlijk?
De Avatar Master Cursus werd voor het eerst wereldkundig

gemaakt in een brief die Harry Palmer in het december/ janu-
ari nummer 1988 van het Avatar Tijdschrift publiceerde:

“De Avatar Master Cursus heeft als doel om
je de trainersvaardigheden bij te brengen waar-
mee je anderen kunt helpen om inzicht te krijgen
in en beheersing over de bron van hun eigen
levenservaringen. Deze liefdevolle samenwerking
is het meest bijzondere geschenk dat een echte
Master kan geven.

Als Avatar is je zoektocht voorbij.
Thuiskomen, waar je al zolang naar verlangde,
blijkt echt heerlijk te zijn. Geniet volop van alles
wat je daar aantreft. Meer heb je echt niet
nodig. Maar misschien, heel misschien, wil je
meedoen aan de verspreiding van het Avatar
materiaal. Verbeeld je eens hoe de wereld eruit
zou zien als iedereen zou weten wat jij nu weet
en de dingen zou kunnen die jij nu kunt?”

Velen zijn bereid zich 
dat te verbeelden...

Vierentwintig jaar later omspant het Avatar netwerk
de hele wereld en heeft het een directe invloed op
de levens van tienduizenden mensen.

In hoeveel levens is deze invloed indirect te
merken? Dat valt slechts te gissen - misschien
blijkt wel, als alle raadselen van het collectieve
bewustzijn volledig onthuld zijn, dat iedereen
geraakt is.
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• “Ik weet niet precies waarom ik Avatar deed. Intuitief voelde
ik dat het klopte. Begrijp je dat?”

• “Ik droomde van Avatar. Eerst over de deelnemers en toen
kreeg ik een sterk gevoel van verbondenheid.”

• “Ik ging naar een helderziende en die vertelde me in trance
dat ik Avatar zou doen. Toen ze weer bijkwam vroeg ze
me: “Wat is dat, Avatar?”

• “Ik heb altijd geweten dat er iets op mijn pad zou komen. Ik
was dan ook niet verrast toen dat Avatar bleek te zijn. Al
het andere was gewoon tijdverlies geweest.”

“In de geschiedenis van het bewustzijnsproces komen slechts bij
hoge uitzondering personen voor die het lukt, om menselijke wezens
door het doolhof van de schepping terug te gidsen naar de levensbron.

“Miljoenen lieden hebben zich uitgedost als priester of heilige maar
bleken, vanuit onwetendheid of erger, slechts in staat om menselijke
wezens te laten verdwalen in ingewikkelde overtuigingssystemen van-
uit ingewikkelde motieven - een doodlopende weg die ver van huis
voert.”

• “Voordat ik Avatar deed was ik
de meest ontgoochelde zoe-
ker die ooit heeft bestaan.”

• “Ik bracht 12 jaar bij een goe-
roe door. Ik werkte 10 uren
per dag, alle dagen! Op
zekere dag doorzag ik onze
overtuigingen en drong het
tot me door dat ik en mijn
mede-discipelen eigenlijk
alleen maar heel goedkope 
arbeidskrachten waren.”
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We zijn bezig met de creatie van
een verlichte planetaire
samenleving.

Vanaf het eerste begin van bewuste vor-
men van leven is dat het doel geweest. Deze
noodzakelijke fase van de evolutie, die geken-
merkt werd door wedijver en het recht van de
sterkste, kan nu worden getransformeerd tot
een redelijke samenleving waarin wordt samenge-

werkt. Een van de steunpilaren voor zo’n vorm van
samenleven wordt gevormd door het Avatar netwerk. 
Star’s Edge International is verantwoordelijk voor het rege-

len van de praktische zaken die dit groeiende netwerk van
samenwerkende individuen met zich meebrengt. 

“Je begeeft je op een terrein dat vergeven is van verraad
en misleiding en waar tienduizend keer zoveel charlatans
rondlopen als Masters.

“Jullie begrip is een ware nachtmerrie voor de deskundi-
gen die slapend rijk geworden zijn met ingewikkelde 
rituelen.”

“Jullie zijn lichtbrengers.”

“Jullie dragen de waarheid over de waarheid uit.”

“Verwacht niet dat men op je zit te wachten want velen
zien het onderzoek naar jouw waarheid alleen maar als een
kans om hun eigen hopeloosheid nog eens te benadrukken.”

“Houd evengoed van onrijpe vruchten.”

Avatar heeft zichzelf keer op keer bewezen. Het is onno-
dig om tien jaar te oefenen, of te sterven, of om blindelings
te vertrouwen op een bepaalde persoon of overtuiging voor
het bereiken van de bewuste staat van spirituele verlichting -
en dat de procedures gesystematiseerd zijn en op de markt
worden gebracht in de vorm van een cursus, doet niets af
aan de diepgang van de bewustzijnstoestand die je ermee
verwezenlijkt. 

4
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Avatar betekent een quantumsprong in de evolutie van het
bewustzijn, met verstrekkende gevolgen voor de toekomstige
structuur van de menselijke samenleving. In het verleden kon
men het aantal verlichten in de wereld op de vingers van één
hand tellen, terwijl het tegenwoordig om duizenden gaat.
Avatar biedt, als het op grote schaal bekend en benut wordt,
de mensheid een alternatief voor de gewisse zelfvernietiging
waar het op dit moment naartoe gaat. Wat jij ermee doet legt
gewicht in de schaal.

“Ken je lessen grondig. Geef ze op zodanige wijze door dat men ze
rustig kan onderzoeken. Als dat eenmaal gebeurd is zullen zelfs de
zeveraars reden zien om hun standpunt te wijzigen en zich aangetrok-
ken voelen tot de liefdevolle integratie van bewustzijn, de langver-
wachte transformatie - de grote verzoening.

Dat is de kracht van de diepgaande waarheid die je nu eigen is.
Breng haar bekwaam naar voren, gebruik haar onzelfzuchtig en dan
zal ze jouw een wonderbaarlijke vorm van onkwetsbaarheid geven.” 

• “Ik maakte Avatar meer dan een jaar belachelijk. Ik zal
maar niet zeggen wat ik allemaal over Harry Palmer
beweerde maar toen Donald de cursus had gedaan werd
me na een blik op hem duidelijk, dat het probleem bij
mij lag en niet bij Avatar.”

• “Ik weet niet precies wat je bij jullie kunt leren maar als ik
al die liefde en zorg zie zou ik dat eindelijk wel eens wil-
len weten.”

Een uniek aspect van de verspreiding van Avatar over 
de wereld is het huwelijk dat tot stand gebracht is
tussen een effectieve spirituele techniek en een
goed geregeld, grondig getraind netwerk van
ondernemers. Met deze onwaarschijnlijke
combinatie wordt de traditionele vorm van
spiritualiteit-als-liefdeswerk doorbroken. 
We werken hier niet met bedelnappen.
Harry Palmer huldigt de zienswijze 
dat welstand en goede werken 
(menselijke pogingen in die richting)
bijeen horen. Wat je er verder ook 
van mag vinden, het werkt.
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“Als er ook maar iemand is die datgene wat jij te bieden hebt niet
naar waarde kan schatten, geef die persoon dan in elk geval het cursus-
geld terug. Zo voorkom je dat je energie gaat steken in zaken die niet je
voorkeur hebben. En zo kan niemand je eerlijkheid in twijfel trekken.
Men steekt wellicht de hand in eigen boezem.

“Handel in overeenstemming met de bestaande orde.

“Belichaam de hoogste idealen van het collectieve bewustzijn zodat
achterdocht omslaat in steun.

“Lever je bijdrage met begrip en waarheidsliefde, dan zul je merken
dat integere mensen het een voorrecht of zelfs hun grootste beloning
vinden om je te steunen met veel meer dan je ooit, OOIT nodig zult
hebben.

“Veel welstand en macht zullen aan je worden toevertrouwd
OMDAT jij inziet dat het najagen van zinloze uiterlijke beloningen
niet meer is dan de weerklank van een overtuiging die nergens toe
dient, maar slechts leidt tot allerlei valstrikken van verlaagd bewust-
zijn.

“De levenslessen die je geeft komen tot uitdrukking in het zonlicht
van je bestaan en in je mooiste dromen en ze zijn het belangrijkste
geneesmiddel dat je bezit. Ze verschaffen je wijze raad en glashelder
inzicht.

“Gebruik de overvloed die je schept om de zelfrealisatie van de
mensheid te bevorderen en te versnellen. Creeer Avatars - geniet van 
de lessen.

“Laten de sterren je eraan herinneren dat ik me in liefde met je 
verbind.”

Harry Palmer
auteur van de 
Avatar materialen

6
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De Avatar 
Master Cursus
De Avatar Master Cursus duurt negen dagen. In deze bui-

tengewone periode vergeet je de tijd. Vanwege de opbouw
van de cursus en de oefeningen die je doet, komen allerlei
diepliggende kwesties omhoog die in eerste instantie onver-
draaglijk en overdonderend schijnen. Maar als je wat verder
in de cursus bent kun je weer om jezelf lachen. Tegen het
eind lijkt het wel alsof je verscheidene levens (zowel vroe-
gere als toekomstige) hebt doorlopen.

De Avatar Master Cursus
(sectie IV van het Avatar materiaal)
gunt je een blik achter de schermen
en plaatst de resultaten en verschijnselen
uit de Avatar Cursus in een volstrekt nieuw
licht.

Nadat de deelnemers een drietal aaneengesloten initiatie-
sessies hebben doorlopen en verscheidene uren geoefend
hebben met hardnekkige identiteiten, zullen ze zich met
moeite hun naam nog kunnen herinneren maar zich wel vols-
trekt zeker voelen van wat Avatar doet en van de oneindige,
eeuwige uitgebreidheid van bronbesef.
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Andere resultaten die je mag 
verwachten:
n vaardigheid in het ontdekken en discreeren van transpa-
rante identiteitsstructuren

n het vermogen om je bewustzijn van binnen naar buiten
een creatie te verschuiven

n vaardigheid in het herkennen en hanteren van creaties
waartegen je weerstand hebt

n het vermogen om uitmuntende Avatar-initiaties te geven

• “Eindelijk kreeg ik contact met het onbegrenste wezen dat
aan mijn naam beantwoordt.”

• “Nu pas heb ik door, dat mijn geest me altijd al heeft aange-
moedigd om niet mee te gaan met de overtuiging dat een
mensenleven in het allerbeste geval neerkomt op het
leren incasseren van druk in doffe berusting.”

• “Wanneer je het leven leeft vanuit gewaarzijn en keuze,
wordt het gemakkelijker, mooier en lichter.”

• “Wat een opluchting dat ik eindelijk zover ben om mijn
leven echt te leven.”

• “Ik heb meer dan 50 cursussen
achter de rug, met inbegrip van
driemaal Avatar, maar dit was
echt mijn cursus. Ik bleek ik
staat om me los te maken van
een probleem waar ik mijn
hele leven al mee gezeten
had.”
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Onderwerpen waarover de 
cursus gaat:
Deel I: Achter de schermen
Wat heeft persoonlijke macht met doelen te maken?
Wat veroorzaakt ontmoediging en hoe los je dat op?
Hoe ga je om met een serieuze sfeer?
Welke elementen spelen een rol bij welk spel of bij welke 
onderneming dan ook?

Deel II: Avatar geven
Wat weerhoudt je om verder te komen met Avatar?
Wat is de basis van elke moeilijkheid?
Waardoor wordt spanning veroorzaakt?
Wat maakt dat je ophoudt met voelen en in plaats daarvan
gaat redeneren?

Deel III: Star’s Edge International
Welke bedrijfsvoering heeft Star’s Edge en waarom levert dat
zoveel succes op?
Aan welke voorwaarden moet je voldoen om Avatar te geven?
Hoe breng je een nieuwe creatie in een bestaande creatie?
Welke evaluatie-criteria gelden bij het geven van Avatar?

Deel IV: Verlichting
Wat gebeurt er als je een creatie ongedaan wilt maken?
Wat is waarheid?
Waaruit bestaat een hardnekkige massa?
Wat maakt dat je grenzen stelt aan wat je kunt creeren?

Deel V: De aanwezigheid van de Master
Wat is de krachtigste methode om je creatievermogen te 
vergroten?
Wat bepaalt of een realiteit te veranderen valt of niet?
Hoe verander je identiteitspatronen?
Waarom is het niet mogelijk als bewustzijn te bestaan?

• “Wij zijn een levensgolf, altijd in het hier-en-nu,
elke druppel op miraculeuze wijze vermengd
met alle andere druppels. Achter ons de nasleep
van het verleden; voor ons: mogelijkheden.”

• “Wetend dat harten liefkozen en beminnen, weet ik
ook dat deze innerlijke toestand verder gaat
dan woorden.”

• “Avatar geven lijkt een dans met de essentie van het leven.”
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Harry spreekt
aankomende
Masters toe
De Avatar Master Cursus gaat over je leven meester wor-

den. Dat houdt in, dat je in staat bent om verder te reiken dan 
je beperkingen, en met mensen en gebeurtenissen kunt 
omgaan zonder nog meer disharmonie en verwarring te 
scheppen in de wereld. Je kunt zelfs zover komen dat je een 
bijdrage levert aan wederzijds begrip tussen mensen en een 
meer harmonische samenleving.

Je leven meester worden doe je niet in afzondering - dat 
is afstand doen van het leven. Meesterschap vindt midden in 
het leven plaats. Je stijgt boven het gekrakeel uit. Niet om 
eraan te ontsnappen maar om de moeilijkheden vanzelfspre-
kender te kunnen oplossen.

Meesterschap gaat om het toepassen van wijsheid op 
basis van ervaring. Die wijsheid kun je opdoen door een 
dodelijk conflict, door levens van gissen-en-missen of door in 
de leer te gaan bij iemand die weet waarover hij het heeft.

Het was en is altijd mijn bedoeling geweest dat iedereen 
die Avatar heeft gedaan doorgaat om de Avatar Master Cursus 
te doen. De Avatar Cursus is de poort die toegang verschaft 
tot de Avatar Master Cursus.

Het komt mij enigszins merkwaardig voor als cursisten die 
de secties I, II en III met succes doorlopen hebben en zich 
het bredere perspectief over wie, wat, waarom, waar, wan-
neer en hoe ze creeren hebben eigen gemaakt, nu opeens 
niet meer verder gaan vanwege het idee: “Bedankt, zo kan ie 
wel weer.” Dat is te vergelijken met het afbreken van een 
succesvolle behandeling omdat de ziekte erdoor geneest, of 
met iemand die vanuit een grot op zoek gaat naar het licht en 
bij de opening de zon ontwaart om vervolgens weer in de 
grot te verdwijnen. Misschien is het wel een kwestie van zelf-
vertrouwen. Misschien heeft het wel met de vraag: “Verdien ik 
het wel of niet?” te maken. Zie je het onlogische ervan in?

Ik geef toe dat we rekening moeten houden met heel zel-
den voorkomende teleurstellingen (en met de huidige kwali-
teitsnorm die voor het geven van Avatar wordt aangelegd, 
bedoel ik echt heel zelden) en er begrip voor moeten heb-
ben, dat het zinloos is om verder te gaan op een teleurstel-
lende weg. Maar zelfs dit verschijnsel is een nader onder-
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zoek waard.
Avatars weten
dat teleurstelling
een secondary
is. Waarom was
deze persoon
teleurgesteld?
Om die vraag te
kunnen beant-
woorden moet
je weten welke
verwachting er
speelde. Wat
was de primary?
Waarom stond
de cursist zich-
zelf die primary
niet toe? Als hij
werkelijk denkt dat
hij zijn levenslessen
kan ontlopen, of
Avatar kan doen en
zonder schuldgevoel
of medelijden de men-
sen in zijn omgeving kan
overheersen, onderwer-
pen of uitbuiten, waarom
zijn wij er dan zo tevreden
over dat hij teleurgesteld is? In
feite amuseren we ons kostelijk met
zijn teleurstelling. Waarom? Dat is het ego
dat op zoek is naar bronbesef en dat het
waarachtige zelf nog niet ontdekt heeft. Laat het
daarbij. Vroeg of laat, in sommige gevallen binnen
een paar weken, maar soms ook na een paar levens,
biedt een of andere Master een herhaling aan en schept
voldoende veiligheid om ook de laatste lagen weerstand en
projectie te kunnen loslaten. Voila! Weer een Avatar die vol
waardering op weg is om Master te worden.

In deze werkelijkheid bestaan een paar waarheden die
zich onder woorden laten brengen. Een ervan die mij aan-
spreekt is: “Ik ben hier-en-nu met jou.” Dat is een fundamen-
tele realiteit. Dat is de inzet waarmee je op deze werkelijk-
heid inspeelt. Alles wat je aan deze waarheid toevoegt,
vergroot je inzet.

In de vijftiger jaren bestond er in Amerika een firma in
scheerzeep die Burma Shave heette. Ze werd vermaard
vanwege haar humoristische advertentieborden, die op
bepaalde afstanden langs de snelweg geplaatst werden. 
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Elk bord bevatte een deel van de tekst. Bijvoorbeeld: “DINAH
DOESN’T”, en een eindje verderop: “TREAT HIM RIGHT”, en
daarna: “BUT IF HE’D SHAVE” en vervolgens: “DINAH-MITE!”
Het laatste bord luidde dan altijd: “BURMA SHAVE”.

De uitspraak: “Ik ben hier-en-nu met jou” maak je waar,
wanneer je de weg volgt die het Avatar materiaal aangeeft.
Het eerste bord dat je tegenkomt luidt: “IK BEN” en een klein
eindje verderop merk je dat je buiten alle dimensies om
bestaat als “HIER”, als ruimte die ruimte bevat. En tegen het
eind van sectie III ervaar je het “NU”, het eeuwige. Als je klaar
bent met Avatar, heb je het “IK BEN HIER-EN-NU” op een
diep, spiritueel niveau ervaren. Je heb er een glashelder
besef van. Dat is zelfverwerkelijking. Dat kan je heel gelukkig
maken. Waarom? Omdat het een voorbode is van goddelijke
eenheid, van de ultieme bron, van “IK BEN HIER-EN-NU EEN,
wat het hele leven omvat. Het gerealiseerde zelf is een voor-
bode van het goddelijke.

Vlak voorbij het bord “NU”, vlak na het eind van sectie III
van Avatar, maakt de weg een haarspeldbocht. Hier raken
heel wat mensen het spoor bijster omdat ze geen weg
weten met de duistere paradox “IK BEN HET ALLEMAAL”. Dit
is het moeras van bijgeloof. Alles wordt daar op de een of
andere manier verklaard. Het is de wil van God. Ta-da-da.

Het ego vindt het schitterend om zichzelf te zien als de
gerealiseerde waarvan alles en iedereen deel uitmaakt. 

Neem me niet kwalijk dat ik de toon aansla van een protest-
zanger uit de zestiger jaren, als ik het heb over deze intellectu-
ele hinderlaag die de haarspeldbocht camoufleert. Je bent
niet de enige. Ik heb daar net zo goed op mijn knieen in de
modder gelegen, met het besef dat ik de enige “IK BEN HIER-
EN-NU” was en in de hoop dat een of andere God of goeroe
de wereld dan wel zou redden. Op zo’n moment verlang je
er wel eens naar om weer helemaal van niets te weten. Het
erge is dat je een deel van de waarheid kent: “IK BEN HIER-EN-
NU”, maar niet op de bocht rekent en van de weg afraakt
voordat je het bord kunt lezen waarop staat: “MET JOU”.

Dat is het echte geheim van de Avatar Master Cursus. Je
moet de versnelling van het ‘IK’ loslaten en remmen bij ‘WIJ’.
Je moet leren dat je verder kunt reiken dan je begrenste
omhulsel en dat je eerst de bestaande werkelijkheid zult
moeten ervaren voordat het enige zin heeft om te praten over
de goddelijke eenheid die alles omvat. Eerst moeten we dat
“alles” creâren alvorens het goddelijke te kunnen ervaren.

Sommige Avatars, die beginnen uit te glijden en de weg
niet meer zien zitten, gaan niet door met de Avatar Master
Cursus omdat ze de bedoeling ervan niet begrijpen. Meestal
zeggen ze dan: “Nou ja, ik heb geen zin om Avatar te geven.”
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Ze zouden evengoed kunnen zeggen, dat ze geen interesse
meer hebben in hun eigen spirituele groei. (En dat is een
slecht teken, want ‘niet groeien’ komt in de natuur niet voor:
of je groeit verder, of je begint van voren af aan, en nog eens,
en nog eens.)

Ja dus, ja, ja! In zekere zin gaat de Avatar Master Cursus
over Avatar geven aan anderen. Over het uitbreiden van je
verantwoordelijkheidsbesef. Over het loskomen uit de valstrik
van een comfortabel leven. Over het aanboren van de vol-
gende laag van je eigen ontplooiing. Niemand schrijft je voor
om je baan op te zeggen en volledig Avatar te gaan geven.
Dat beslis je zelf. Het enige wat wij vragen is om je bijdrage
aan het geheel te geven door de volgende stap te doen in
de evolutie van je eigen bewustzijn. Ja, we hebben jou op
het oog om de Avatar Master Cursus te gaan doen. Waarom?

Omdat tijdens de Avatar Master Cursus een nieuw zelf
wakker wordt. Een veel breder, meer ontspannen, toleranter,
inclusiever zelf. Een veel vreugdevoller zelf, dat onmogelijk
ontdekt, ervaren en volledig begrepen kan worden zonder
de aanwezigheid en medewerking van anderen. Dat ga je
meemaken en ervaren als je voorbij het volgende bord komt
in sectie IV, dat luidt: “MET JOU”.

Dat gaat twee evolutie-stappen verder dan het ego-zelf,
dat slechts op eigen voordeel uit is, en één stap verder dan
het gerealiseerde zelf dat verlichting nastreeft. Het gaat om
een hoger zelf dat zich verbonden weet met anderen, met
de maatschappij, met heel het leven. Het gaat om een
vreugdevol, eeuwig zelf dat de mogelijkheid heeft om 
de wereld vorm te geven.

De Avatar Master Cursus is uitdagend omdat je er risi-
co’s gaat nemen. Je moet leren vertrouwen. Dat is 
behoorlijk riskant. Je moet laten zien wat je kunt. 
Dat is uitdagend. Je gaat je kwetsbaar opstellen. 
Je moet de ideeân die je over jezelf hebt loslaten. Je
moet ECHT zijn. Dat is de enige manier om de haar-
speldbocht door te komen.

Er staan een paar zeer ervaren Star’s Edge 
trainers klaar om je te helpen bij het nemen van 
risico’s en bij het oogsten van je beloning. Je sluit
je aan bij een wereldomspannend netwerk van
mensen die de volledige waarheid van “IK BEN
HIER-EN-NU MET JOU” kennen en hun best doen
om die ook te leven.

Tussen haakjes: je kunt voorbij de haarspeld-
bocht het volgende bord zien waarop staat: 
“WE KUNNEN...”
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Waarom mensen 
de Avatar Master
Cursus doen

“...om verdergaande procedures te leren.”

“...om mijn begrip te vergroten.”

“...voor mijn persoonlijke groei.”

“...ik zat met een paar vragen.”

“...Masters hebben kennelijk meer inzicht in 

het  materiaal.”

“...om mijn ervaring met Avatar te verdiepen.”

“...om in contact te komen met mensen die net zo 
voelen als ik.”

“...ik wil Avatar met anderen delen.”

“...om erachter te komen hoe het is om een Master te zijn.”

“...om een diepere laag van mezelf te ervaren.”

“...om andere mensen in hun ontwikkeling te helpen.”

“...ik hoorde dat het een schitterende cursus is.”
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Hoe creer je de 
juiste primary,

of
Waarom ik twee dagen te vroeg 
was voor de Avatar Master Cursus 
van januari

Zodra ik over de Avatar Master Cursus hoorde, maakte ik de
primary: “Ik wil de Avatar Master Cursus een keer gaan doen.”
En, zoals je wel kunt raden: er gebeurde verder niets.

Achtien maanden later had ik nog steeds dezelfde primary en
niet veel meer. Ik had geen secondaries maar de creatie was er
ook niet. Toen ging ik met Avra overleggen en zij had het over
‘veilige’ primaries maken die niets overhoop halen.
Na afloop van dat telefoongesprek maakte ik de primary: “Ik

ga de Avatar Master Cursus zo gauw mogelijk doen.”
Nou, dat haalde wel het één en ander overhoop! Uit alle

hoeken en gaten kwamen de secondaries: geen tijd, ik kan het
niet betalen, ik heb allerlei afspraken, vliegtuigen verongelukken,
mensen bemoeien zich ermee, boilers begonnen te lekken,
iemand ramde de bumper van m’n auto en ik had nog niet eens
inkopen gedaan voor Sinterkaas, etc. De secondaries manifes-
teerden zich zelfs in mijn dromen. Ik belde opnieuw Avra om
haar te melden dat plotseling alles in mijn leven overhoop lag
en dat ze mijn deelname aan de cursus in januari wel kon verge-
ten. “Echt waar?” zei ze. “Met welke primary kwam dat
allemaal in beweging?”
“Oh, geen idee,” loog ik. En toen zei

ik: “Noteer me maar voor deelname in
maart, dan zal ik zien of ik het red.”
Ik kon voelen wat dit haar deed
maar ze antwoordde opgewekt:
“Goed, tot dan.”
Toen drong tot me door dat

alle belemmeringen secondaries
waren en dat ik die kon discree-
ren. Geweldig! Ik probeerde de
primary: “Ik ga de Avatar Master
Cursus in maart doen.” Niets. Ik
gaapte. “Ik ga de Avatar Master
Cursus in maart doen.” ZOU DAT
OOK EEN SECONDARY ZIJN? Ik
moest lachen. Dat is waar ook:
“...zo gauw mogelijk.”

— JHW
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Inschrijvings-
procedure
De Avatar Master Cursus duurt negen dagen en kost 

$ 3310,--. Je moet de Avatar Cursus voltooid hebben en  
een aanbeveling krijgen van jouw Avatar Master of een 
uitnodiging van een Star’s Edge trainer. Voor data en locaties 
kun je terecht op www.AvatarMasterCourse.com. Vul het 
online inschrijvingsformulier in of neem contact op met 
Star’s Edge via 001 407-788-3090, fax 001 321-574-4019, 
avatar@avatarhq.com voor inschrijvingsformulieren. 

Avatar ®, Enlightened Planetary Civilization®en Star’s Edge

International® zijn geregistreerde service-merken van

Star’s Edge Inc. Alle rechten voorbehouden.

© Copyright 1987, 2019 Harry Palmer.
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tel:  407-788-3090
fax:  321-574-4019

e-mail:  avatar@avatarhq.com
www.AvatarMasterCourse.com
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