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

®



Ebben a füzetben található összes kép Mester tanfolyamokon 
és Avatar eseményeken készült. A fotókon szereplő emberek
tanfolyami résztvevők valódi tanfolyami helyzetekben.
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Sokkal többet kaptam új eszközöknél és másodlagosok

elengedésénél. Amit igazából kaptam, hogy képessé 

váltam életemben egy másik valóságot választani. Ennek 

a képességnek pedig bámulatosak a hatásai.

Virginia K. Smith

Egy egész életnyi (több életnyi) “cuccot” tártam fel – olyan

érzéseket éltem át, melyeket olyan hosszú ideig tagadtam meg,

hogy el is felejtettem, ezeket meg lehet teremteni.

Jean Tucker

A tanfolyam egy gyöngyszem - minden szempontból.

Gazdag és mesés tapasztalat volt számomra!

Lurline Aslanian

HŰHA! Mi történt az imént? Még mindig eltűnik, majd előtűnik

újra, amit eddig a valóságnak gondoltam. ... a terem mintha felol-

dódott volna. Minden összekapcsolódott. A valóságban létezni.

Nem tudtam megállítani az arcomon patakzó könnyeket. Teljes

harmóniában éreztem magam, teljes és feltétel nélküli hálát 

minden és mindenki iránt. Az életem soha többé nem lesz már

ugyanaz.

Maurice Taklender
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Mi történik itt?
A Mesterkurzust Harry Palmer először 1988-ban jelen-

tette be az Avatar Journal december-januári számában írt
levelében:

“A Mesterkurzus célja, hogy megtanítson
azokra a készségekre, melyek segítségével
másokat eredményesen el tudsz vezetni for-
rás mivoltuk megértéséhez, valamint a saját
élettapasztalataik fölötti irányítás vissza-
szerzéséhez. Ez a szerető beavatás egy valódi
mester legértékesebb ajándéka.”

“Avatarként az utad véget ért. Az oly
régóta keresett otthon valóban édes. Élvezd
a létezés vidámparkját! Igazából nincs
szükséged semmi többre. Talán, és tényleg
csak talán, szeretnél te is segíteni abban,
hogy az Avatar anyagokat minél többen
megismerjék. Képzeld el, milyen lenne a
világ, ha mindenki tudná, amit most te, 
és ha mindenki rendelkezne azokkal a kész-
ségekkel, melyeket te most a magadénak
tudhatsz?”

Sokan készek ezt elképzelni...
Huszonnégy évvel később az Avatarok

közössége az egész világot átöleli, és tízezrek
életére van közvetlen hatással.

Arra, hogy hány életre van közvetett
hatással, csak találgatni lehet - talán, mire a
kollektív tudat rejtélyei teljesen feltárulnak
előttünk, kiderül, hogy mindenki érintett.
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• “Nem is tudom, miért mentem el az Avatarra; valahogy
intuitíven tudtam, hogy ezt kell tennem. Értitek ezt?”

• “Az Avatar álmomban jelent meg. Először az embereket
láttam, aztán az újra-egyesülés erős érzése töltött el.”

• “Egy látónál voltam, aki transzban azt mondta nekem,
hogy el fogom végezni az Avatart. Amikor vége volt a
transznak, megkérdezte: ‘Mi az Avatar?”

• “Mindig tudtam, hogy valamilyen céllal születtem. Így
meg se lepődtem, amikor az Avatar felbukkant az 
életemben. Minden mással csak elütöttem az időt.”

“A tudat fejlődésének történetében csak ritkán éltek olyanok,
akik képesek voltak a létezőket a teremtés labirintusán át vissza-
vezetni az élet forrásához.” 

“Milliók viselték már a papok és szent emberek köntösét,
mégis tudatlanságból vagy még rosszabb szándékból csak azt
sikerült elérniük, hogy az embereket gondosan felépített érvekre
támaszkodva, gondosan felépített hitrendszerekbe terelték – a
bánat zsákutcáiba, az otthontól távol.”

• “Az Avatar előtt valószínűleg
én voltam a világ legcsüg-
gedtebb keresője.”

• “12 évet egy guruval töltöttem.
Napi 10 órát dolgoztam, 
minden egyes nap! Egyszer
csak túlláttam a hiteken,
ránéztem a tanítványtársa-
imra és rádöbbentem, hogy
nem vagyunk többek olcsó
munkaerőnél.”
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Azon munkálkodunk hogy
egy megvilágosodott 

bolygószintűcivilizációt
teremtsünk.

A kezdetektől fogva, mindig is ez
volt az élet célja. Az evolúció ver-

sengő, „a legerősebb marad életben”
szakasza kifutotta a maga szükségszerű

idejét, és most már át lehet állni  egy
ésszerű és együttműködő társadalmi beren-

dezkedésre. Az Avatar mesterek nemzetközi hálózata
ennek a társadalomnak az egyik pillére.

A Star’s Edge International felelősséget vállal azért,
hogy felügyelje és irányítsa azokat a teendőket, amelyek
az e célért együttműködő egyének egyre növekvő hálóza-
tához kapcsolódnak. 

“Árulásról és megtévesztésről híres földekre léptek,
ahol a sarlatánok tízezerszer többen vannak, mint a
mesterek.”

“Megértésetek rémálomként kísérti az olyan szakér-
tőket, akik bonyolult rituálékon gazdagodtak meg.”

“Fényhozó misszionáriusok vagytok“. 
“Nálatok van az igazság az igazságról.”
“Ne számítsatok meleg fogadtatásra, hisz sokan

vannak, kik csak azért fogják megvizsgálni igazságoto-
kat, mert az lehetőséget nyújt számukra, hogy tovább
ragaszkodhassanak a saját reménytelenségükhöz.”

“Szeresd őket, mert éretlen gyümölcsök ők.”

Az Avatar újra és újra bizonyított már. Nem kell az
embernek tíz évig gyakorolnia, vagy meghalnia, vagy
kétely nélkül hinnie valamilyen identitásban vagy meg-
győződésben ahhoz, hogy a spirituális megvilágosodás
kiterjedtebb tudatállapotát elérje. Az, hogy az eljárások
egy tanfolyam keretébe lettek összefoglalva és közzé-
téve, nem csökkenti ezen állapot elérésének mélységét
vagy jelentőségét. 

4

Master Crs Promo v4-HUNG.qxp_Master Crs Promo v2  10/28/19  12:56 PM  Page 4



5

Az Avatar kvantumugrást jelent a tudat fejlődésében
és hosszú távú hatást gyakorol az emberi társadalom
jövőjére. A múltban egy kézen meg lehetett számolni a
világon megvilágosodott tudattal élő embereket; ma a
számuk ezrekre tehető. Ha az Avatart széles körben isme-
rik és gyakorolják, az emberiség számára alternatív út nyí-
lik meg a jelenlegi folyamatok önpusztító bizonyossága
helyett. Te is hozzá tudsz járulni a változáshoz.

“Ismerd jól a leckéket. Tanítsd őket úgy, hogy lehetőség
legyen biztonságosan megvizsgálni őket. A vizsgálat után még 
a rabtartók is találnak okot, hogy útjukat megváltoztassák, és
odaforduljanak a tudat szeretetteli integrációja, a régóta várt
átalakulás, a nagy megváltás felé.”

“Ekkora az ereje annak a nagy igazságnak, aminek birtoká-
ban vagy. Add át szakavatottan, használd önzetlenül, és a
sebezhetetlenség varázslatos köpenyét borítja rád.”

• “Több, mint egy évig cikiztem az Avatart. Inkább el sem
árulom, miket mondtam Harry Palmerről. Viszont ami-
kor Donald hazajött a tanfolyamról, elég volt ránézni és
tudtam, hogy a baj velem van, nem az Avatarral.”

• “Nem tudom, ti mit tanítotok, de látva ezt a rengeteg sze-
retetet és törődést, határozottan tudni akarom.”

Az Avatar világszintű terjedésének az a titka, hogy egy
hatékony spirituális technológiát egy jól képzett,
összehangolt vállalkozói csapat ad tovább. Ez a
szokatlan kombináció megtöri a jótékonyság-
alapú spiritualitás hagyományos formáját.
Itt nincsenek kolduló szerzetesek. Ez az
újfajta megközelítés tükrözi Harry Palmer
filozófiáját: a jólét és a jó 
munka (a humanitárius törekvések)
összetartoznak. Bármi is erről a 
véleményed, a dolog működik. 
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“Mindazoknak, akik nem látják meg szolgálatod értékét, mindig
add vissza a díjat, amit fizettek neked. Ily módon elkerülheted,
hogy olyan leckét taníts, amit inkább nem tanítanál. A becsületes-
ségedet így senki nem vonhatja kétségbe, viszont lehet, hogy meg-
vizsgálja a sajátját.”

“Cselekedj a meglévő renddel összhangban.”
“Képviseld a tömegtudat legmagasabb eszméit, és minden gya-

nakvás támogatássá fog változni.”
“Nyújtsd megértésed és az igazság szolgálatát, és sok jó ember

megtiszteltetésnek, sőt legnagyobb jutalmának fogja tekinteni, hogy
támogathat téged, messze azon felül, mint amire valaha is szüksé-
ged volna.”

“Jelentős gazdagság és erő lesz az irányításodra bízva, mivel fel-
ismered, hogy az értelmetlen külső kielégülés iránti késztetés nem
több, mint egy hit visszatükröződése, amely nemhogy nem szolgál
senkit, de a tudat alacsonyabb szintű összevisszaságaiba vezet.”

“Leckéid, melyek saját életed napfényében és éjszakáid álomfé-
nyében nyilvánulnak meg, válnak legerősebb gyógyíreddé, a leglele-
ményesebb hadvezéreddé és a legbölcsebb tanácsadóddá.”

“Használd az általad teremtett bőséget arra, hogy támogasd és
felgyorsítsd az ember önmegvalósítását. Teremts Avatarokat – és
élvezd a leckéket!”

“A csillagok emlékeztessenek, hogy a szeretetemet küldöm neked.”

Harry Palmer
az Avatar anyagok szerzője

6
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Az Avatar 
Mesterkurzus

Az Avatar Mesterkurzus kilenc egymás utáni napból áll.
Különleges napok ezek, melyek során az idő feledésbe
merül. A tanfolyam felépítése és gyakorlatai mély témá-
kat hoznak felszínre, melyek elsőre elviselhetetlennek és
nyomasztónak tűnhetnek. Néhány gyakorlattal később
azonban már jót nevetsz magadon. A hét végére pedig az
lesz az érzésed, mintha több életet (elmúltakat és jöven-
dőbelit) éltél volna át.

A Mesterkurzus (az Avatar
anyagok IV. része) a színfalak
mögé visz, és az Avatar tanfolyamon átélt jelenségeket és
eredményeket teljesen új nézőpontból vizsgálja. 

Három oda-vissza, egymáson levezetett beavatás és
néhány óra szűnni nem akaró identitás leépítés után a
résztvevők lehet, hogy már a nevükre is nehezen is emlé-
keznek, viszont egészen biztosak lesznek abban, hogy az
Avatar működik, továbbá megtapasztalják a forrás-tuda-
tosság végtelen és örök kiterjedését.
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További várható eredmények:

n Képesség az átlátszó identitás-szerkezetek felismeré-
sére és leépítésére.

n Képesség arra, hogy a tudatot kizökkentsük egy
teremtményből.

n Képesség arra, hogy felismerjük és kezeljük azokat a
teremtményeket, melyeknek ellenállunk.

n Képesség Avatar beavatások levezetésére, kiváló ered-
ménnyel.

• “Végül találkoztam a határtalan létezővel, aki hallgat a
nevemre.”

• “Most döbbenek rá, a lelkem mindig is noszogatott, hogy
ne fogadjam el a hitet, miszerint a legtöbb, amit az
ember-léttől várhatok, az a folytonos küzdelem és
közömbös belenyugvás.”

• “Az élet egyszerűbbé, kellemesebbé és könnyedebbé
válik, amikor tudatosan hozott választások alapján
éljük.”

• “Micsoda megkönnyebbülés végre valóban
a saját életemet élni.”

• “Több, mint 50 tanfolyamot
végeztem már, az Avatart is
háromszor, de ez, ez volt az én
kurzusom. Kikeveredtem
valamiből, amiben egész
életemben benne voltam.”
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Néhány tanfolyamon érintett téma:
I. rész: A színfalak mögött

Mi az összefüggés a személyes erő és a célok között?
Mi az oka a csüggedésnek és hogyan orvosolható?
Hogyan oldható a környezetünkben lévő komolyság?
Mik az elemei bármilyen játéknak vagy vállalkozásnak?

II. rész: Az Avatar átadása
Mi tart vissza, hogy eredményes legyél az Avatarral?
Mi áll minden nehézség hátterében?
Mi a stressz oka?
Milyen okból állítod le, hogy érezz és kezdesz el 

gondolkodni?

III. rész: A Star’s Edge International
Hogyan működik a Star’s Edge és mitől olyan sikeres?
Mik az Avatar átadásának előfeltételei?
Hogyan vezess be egy új teremtményt egy már létező

teremtménybe?
Mik az értékelési szempontjai az Avatar átadásának?

IV. rész: Megvilágosodás
Mi történik, amikor megpróbálsz valamit kiteremteni a 

létezésből?
Mi az igazság?
Hogyan alakulnak ki a visszatérő ügyek?
Miért korlátozod magad abban, hogy mit tudsz 

megteremteni?

V. rész: A mester jelenléte
Mi a leghatásosabb eszköz a teremtő erő felszaba-

dításához?
Mitől függ, hogy egy valóság megváltoztatható 

vagy sem?
Hogyan változtathatók az identitás-szerkezetek?
Miért lehetetlen tudatként létezni?

• “Az élet hullámai vagyunk, mindig a jelenben, 
s minden csepp csodás módon összetartozik.
Mögöttünk a történelem; előttünk pedig a 
lehetőségek tárháza.”

• “Tudom, milyen, ha a szív törődik és szeret, és azt is tudom,
hogy ez a belső állapot szavakkal nem leírható.”

• “Az Avatart tanítani olyan, mintha az élet esszenciájával 
táncolnánk.”
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A Mesterkurzus arról szól, hogyan váljunk az élet mesterévé.
Ez azt jelenti, hogy kinőjük a kagylóhéjat, ami által eddig önma-
gunkat meghatároztuk, és úgy tudunk kapcsolatba lépni a körü-
löttünk lévő emberekkel és eseményekkel, hogy nem keltünk
további diszharmóniát vagy zavart a világban. Sőt, aktívan hoz-
zájárulunk az emberek közötti harmónia kialakulásához és egy-
fajta társadalmi rend-érzet megteremtéséhez.

Az élet mesterévé válni nem olyasmi, amire egyedül egy
hegytetőn szert lehetne tenni – az inkább az élet visszautasítá-
sát jelenti. A mesterré válás az élet közepette zajlik. A cél pedig,
hogy úgy tudjunk a zűrök fölé emelkedni, hogy ne elmenekül-
jünk, hanem kisimítsuk a dolgokat.

A mesterré válás annak a bölcsességnek az alkalmazásából
fakad, amire a tapasztalat tanít minket. Eljuthatunk ehhez a böl-
csességhez valamilyen sorscsapás által, hosszú életek során
átélt próbálkozásokon és hibákon keresztül, vagy úgy, hogy
inasnak szegődünk valaki mellé, aki ismeri a gödörből kivezető
kapaszkodókat.

Mindig az volt a szándékom, és most is az, hogy minden vég-
zett Avatar továbbmenjen a Mesterkurzusra. Az Avatar tanfo-
lyam valójában kapu a Mester tanfolyamhoz.

Kicsit furcsának találom, amikor azok a hallgatók, akik sikere-
sen elvégezték a tanfolyam I., II. és III. részét és szélesebb tapasz-
talást nyertek arról, hogy kit, mit, miért, hol, mikor és hogyan
teremtenek, meg akarnak állni az úton, és azt mondják:
„Köszönöm, nekem ennyi elég.” Ez olyan, mintha valaki felhagyna
egy sikeres kezeléssel azért, mert az gyógyítja az adott betegsé-
get, vagy mintha valaki, aki egy barlangban a fényt keresi, elér-
kezne a barlang bejáratához, meglátná a napfényt, aztán vissza-
fordulna a sötét felé. Lehetséges, hogy ez önbizalmi kérdés. Vagy
talán olyan érzés áll a háttérben, hogy nem érdemeljük meg a jót.
Akárhogy is, látjátok, mennyire nem logikus a dolog?

Itt említsük meg, hogy ritkán (és a magas színvonalat
tekintve, amellyel az Avatart jelenleg oktatjuk, tényleg nagyon
ritka az ilyen eset) előfordul az is, hogy valaki csalódott lesz.
Ilyen esetben el kell fogadnunk, hogy valóban nem sok értelme
van folytatni egy olyan utat, ami a kiábrándultsághoz vezetett.
Azonban még az ilyen helyzetet is érdemes alaposabban meg-
vizsgálni. Az Avatarok tudják, hogy a csalódottság egy másodla-
gos. Miért is volt ez az ember csalódott? Hogy válaszolni tudjunk

Harry beszéde a 
jövendőbeli mesterekhez
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erre a kérdésre,
ismernünk kell,
hogy mi volt az ere-
deti elvárása. Mi
volt az elsődleges?
S a résztvevő miért
nem adta azt meg
magának? Ha azt
remélte, hogy elke-
rülheti a saját éle-
tének leckéit, vagy
hogy az Avatar tan-
folyam elvégezté-
vel mindenféle
bűntudat és lelkiis-
meret-furdalás nél-
kül képes lesz uralni,
leigázni és kihasználni
a körülötte lévő
embereket, akkor örül-
hetünk neki, hogy a
végén csalódott. Miért?
Azért, mert ez az ego for-
rás-keresése, ahol a valódi
én még felfedezetlen. Több
szót nem is érdemel. Előbb-
utóbb, talán néhány hét múlva,
más esetekben életekkel később, egy
mester, talán éppen te, felajánlja a helyzet
újbóli megvizsgálását, és ehhez elég biztonsá-
gos környezetet biztosít, hogy az utolsó néhány
rétege az ellenkezett vagy védett definícióknak végleg
feloldódjon. Voila! Íme, ott van az Avatarod, aki elismerően
lép a mesterré válás útjára.

Kevés igazság van a világon, amit szavakba lehet foglalni. Az
egyik, ami nekem tetszik, ez: „Itt vagyok most veled.” Ez egy
alapigazság, olyasmi, mint az ante-up a pókerben (amikor még a
laposztás előtt pénzt raknak a potba), hogy aztán az univerzum
által leosztott lapokkal boldoguljunk. Bármi, amit ehhez az igaz-
sághoz hozzáteszünk, már emeli a tétet.

Amerikában az 50-es években volt egy cég, amely a Burma
Shave nevű borotvahabot forgalmazta. A cég a humoros, az
autóutakon egymástól bizonyos távolságra elhelyezett reklám-
tábláiról lett híres. Minden egyes tábla hozzátett valamit az üze-
nethez. Például: „DINA NEM” (DINAH DOESN’T), aztán egy kicsit
arrébb az út mentén: „BÁNIK VELE JÓL” (TREAT HIM RIGHT),
majd egy kicsit távolabb: „DE HA BOROTVÁLKOZNA” (BUT IF
HE’D SHAVE), majd később: „TALÁN IGEN!” („DINAH-MITE!”,
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ami dinamitot is jelent…) És az utolsó táblán mindig az állt:
„BURMA BOROTVAHAB”. 

Ezt az állítást, hogy „Itt vagyok most veled”, az Avatar úton
mindannyian igazságként tapasztaljuk meg. Az első táblán, amit
megtapasztalunk, ez áll: „VAGYOK”, aztán egy kicsit tovább-
menve átéljük a saját, dimenziókon túli jelenlétünket, a teret,
amely magábafoglalja a teret : „ITT”. Majd valahol a III. rész
vége felé megtapasztaljuk az örökkévalót, a „MOST”-ot. Tehát
azoknak, akik elvégzik az Avatar tanfolyamot, mély spirituális
élménye van arról, hogy „VAGYOK, ITT ÉS MOST”. Ez egy meg-
világosodott felismerés. Ez az én öntudatra ébredése. Ebben az
állapotban egész boldogan élhet mindenki. Miért? Mert ez az
isteni egységet vetíti előre, egy végső forrás-állapotot, azt az
„EGYVAGYOK ITT ÉS MOST” állapotot, amely minden életet
magábaölel. A felébredett én az isteni én előrevetítése.

Csakhogy a „MOST” tábla után, az Avatar tanfolyam III. része
után, az út zsákutcába torkollik. Ez az a pont, ahol sokan megáll-
nak az úton, és annál a paradoxonnál lyukadnak ki, hogy „MIN-
DEN ÉN VAGYOK.” A babona ingoványos talajára tévednek. Itt
minden racionalizálható, minden lehet Isten akarata. Dam-da-
dam. 

Az ego örvendezve teremti meg önmagát a kiteljesedett
lényként, amelynek mindenki más a része.

Elnézést, ha úgy hangoznék, mint egy 60-as évekbeli lázadó,
amikor erről a kis intellektuális fedezékről beszélek, amely elrejti
a zsákutcát. Nem vagy egyedül. Én is térdepeltem ebben az
ingoványban, mint egyetlen „VAGYOK, ITT ÉS MOST”, azon
imádkozva, hogy egy isten vagy egy guru mentse meg a világot.
Ez azon pillanatoknak egyike, amikor azt kívánod, bárcsak újra
tudatlan lennél. Ennek a szenvedésnek az oka, hogy csak egy
részét ismered az igazságnak: „VAGYOK, ITT ÉS MOST”, de nem
készültél a következő kanyarra, és letértél az útról, mielőtt elol-
vastad volna a következő táblát, amin ez áll: „VELED”.

Erre a lényegi titokra derül fény a Mesterkurzuson. Egy kicsit
le kell venned a lábad az „én” gázpedáljáról, és lefékezned a
„mi” kedvéért. Ez az a pont, ahol ahhoz, hogy értelme legyen
egyáltalán beszélni a mindent magábaölelő egységről, meg kell
tanulnod túllépni az önmeghatározásaid kagylóhéján, és foglal-
koznod kell a megtapasztalásra váró fennálló valósággal. Előbb
meg kell teremteni a „mindannyiunkat”, mielőtt megtapasztal-
juk az isteni egységet.

Néhány Avatar, annak ellenére, hogy talán épp kezd lesod-
ródni az útról, nem megy tovább a Mesterkurzusra, mert félreér-
tés van benne a tanfolyam célját illetően, mondván: „Ó, engem
nem érdekel, hogy tanítsam az Avatart.” Ezzel az erővel azt is
mondhatnák: „Engem már nem érdekel a saját spirituális fejlő-
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désem.” (Ami azt illeti, ez nem túl biztató jel, mivel a természet
nem tolerálja a nem-növekedő állapotot. Vagy felfelé mozgunk,
vagy körbe és körbe és körbe.)

Tehát: igen, igen, igen! Bizonyos szinten a Mesterkurzus arról
szól, hogy hogyan adjuk át az Avatart másoknak. Más szinten
arról, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk. Arról, hogy kitör-
jünk a komfortzónánkból. Arról, hogy felfedezzük saját kiteljese-
désünk következő szintjét. Senki nem kéri, hogy hagyd ott az
állásodat és teljes munkaidőben tanítsd az Avatart. Ez a te dön-
tésed. Mi csak arra kérünk, hogy segítsd támogatni a kollektív
tudat fejlődését azzal, hogy saját tudatod evolúciójának követ-
kező lépését megteszed. Igen, noszogatunk afelé, hogy elvé-
gezd a Mester tanfolyamot. Hogy miért?

Azért, mert egy új én ébred a Mesterkurzuson. Ez egy sokkal
kitágultabb, elengedettebb, toleránsabb, többet magábaölelő
én. Ez egy örömteli én, amelyet nem lehet felfedezni, átélni
vagy teljesen megérteni a másik jelenléte és együttműködése
nélkül. Ezt tapasztalod meg, amint elhajtasz a IV. rész soron
következő táblája mellett: „VELED”.

Ez két evolúciós fokkal lép túl az ego-énen, amely csak a
saját hasznát számítgatja, és egy evolúciós fokkal lép túl a
felébredt, önbeteljesedett énen, amely a megvilágosodást
keresi. Ez egy magasabb én, amely törődését kiterjeszti
mások felé, a társadalom felé, minden élet felé. Ez egy
örömteli, örök én, amely képes arra, hogy a világot for-
málja.

A Mesterkurzus kihívást jelent, mert arra sarkall,
hogy kockázatot vállalj. Bíznod kell a másikban,
ami elég kockázatos. Be kell mutatnod a hozzáér-
tésedet, amihez bátorság kell. Sebezhetőnek
kell lenned. Fel kell adnod azt, amit eddig
önmagadnak képzeltél. Valódinak kell lenned.
Ez az egyetlen kiút a zsákutcából.

Számos tapasztalt Star’s Edge tréner áll
készen arra, hogy segítsen téged e kockáza-
tok kezelésében, és abban, hogy learasd a
jutalmakat. Olyan globális emberi közös-
séghez csatlakozol, akik ismerik, és arra
törekszenek, hogy megéljék a teljes igaz-
ságot: „ITT VAGYOK MOST VELED.”

És ekkor mintegy véletlenül, a zsákutca másik irányából ez a
felirat bukkan fel: „EGYÜTT KÉPESEK VAGYUNK…”
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Miért végzik el 
az emberek a
Mesterkurzust

“… haladó eljárásokért.”

“… hogy jobban átlássam a dolgokat.”

“… a saját személyes fejlődésemért.”

“… voltak kérdéseim.” 

“… úgy tűnik, a mesterek jobban értik az anyagokat.”

“… hogy elmélyítsem az Avatar élményemet.”

“… hogy olyanokkal kapcsolódjak, akik 
hozzám hasonlóan éreznek.”

“… szeretném másokkal is megismertetni az Avatart.”

“… úgy hallottam, ez egy csodálatos tanfolyam.”

“… hogy egy mélyebb szinten tapasztaljam 
meg önmagam.”

“… hogy segíthessem mások fejlődését.”

“… hogy megismerjem a mesterek nézőpontját.”
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Egy jó elsődleges
avagy

Miért érkeztem két nappal korábban a
januári Mesterkurzusra?

Amint tudomást szereztem a Mester tanfolyamról, azt az
elsődlegest hoztam, “ el akarom végezni valamikor.”

Nos, ahogy sejthetitek, nem történt semmi. Tizennyolc
hónappal később még mindig ugyanez volt az elsődlegesem,
de semmi több. Nem voltak másodlagosaim, de nem is 
teremtettem semmit. Ekkor történt, hogy beszéltem Avrával 
és ő mondott valamit a “biztonságos” elsődlegesekről, amik
nem kavarnak fel semmit. 

Miután letettük a telefont, megteremtettem azt az 
elsődlegest, hogy “amilyen hamar csak lehet, elvégzem a
Mesterkurzust.”

Na, ez aztán felkavarta az állóvizet! Minden sarokból
másodlagosok bukkantak elő: nincs rá időm, nem engedhetem
meg magamnak, vannak egyéb kötelezettségeim, repülőgépek
zuhantak le, folyton hívott valaki telefonon, kilyukadt a bojler,
valaki összetörte az autóm sárvédőjét, és még a karácsonyi
bevásárlást sem kezdtem el, stb. Még álmomban is másodlago-
sok törtek rám. Visszahívtam Avrát, hogy elmondjam neki, 
hirtelen minden összejött az életemben, úgyhogy felejtse el,
hogy januárban ott leszek a Mesterkurzuson. “Tényleg?” - 
kérdezte. “Milyen elsődleges kavarta így fel a dolgokat?”

“Ó, hát nem is tudom,” - hazudtam. “Mi lenne, ha felírnál 
a márciusi listára és majd meglátom, hogy sikerül-e megol-
danom.” A telefonon keresztül is éreztem,
hogy 
összerezzen, mégis vidáman válaszolt:
“Rendben, akkor ott találkozunk.”

Rádöbbentem, hogy minden, ami
szembe jött, pusztán másodlagos,
amiknek a kezelésére van módsze-
rem. Ejha! Kimondtam egy újabb
elsődlegest: “Elvégzem a
Mesterkurzust márciusban.”
Semmi. Ásítottam egyet.
“Elvégzem a Mesterkurzust 
márciusban.” Kitört belőlem a
nevetés. Hát persze, “…amilyen
hamar csak lehet.”

—JHW
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A jelentkezés módja
Az Avatar® Mesterkurzus 9 napos, a tanfolyam díja 3310 USA dollár. 

A részvétel feltétele az Avatar tanfolyam előzetes elvégzése, valamint 
Avatar mestered ajánlása a részvételre, vagy egy Star’s Edge tréner 
meghívása a jelentkezésre. Időpontokat és helyszín információt a 
www.AvatarMasterCourse.com weboldalon találsz. Töltsd ki az online 
jelentkezési lapot vagy kérj jelentkezési lapot a Star’s Edge-től a 
407-788-3090 telefonszámon, a 407-788-1052 faxszámon, vagy az 
avatar@avatarhq.com email címen.

Az Avatar®, Enlightened Planetary Civilization® és a 

Star’s Edge International® a Star’s Edge Inc. által 

bejegyzett szolgáltatási védjegyek. Minden jog fenntatrva. 

© Copyright Harry Palmer 1987, 2014, 2018.
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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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