
The Avatar ® 
    Master Kurset

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



Alle bildene i dette heftet ble tatt på et Avatar Master Kurs 
og Avatar arrangementer. Menneskene på bildene er reelle 
studenter som jobber med øvelsene på kurset.  
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Dette var mye mer enn å tilegne seg nye redskaper og

frigjøre sekundærer. Jeg ble faktisk i stand til å velge en

annen virkelighet for livet mitt. Virkningene av denne

evnen er virkelig fantastiske.

Virginia K. Smith

Jeg avdekte et liv (flere liv) av «ting» - erfarte følelser

som hadde vært fornektet av meg selv så lenge at jeg

hadde glemt at dem kunne skapes.

Jean Tucker

Kurset er en diamant - hvert eneste aspekt. Det var

en rik og ekstraordinær opplevelse for meg!

Lurline Aslanian

WOW! Hva skjedde nå? Jeg beveger meg fortsatt gradvis inn

og ut av det jeg pleide å tenke på som virkelighet … rommet

begynte å oppløse seg. Alt fløt sammen. Personen som satt rett

overfor meg fløt sammen med alt annet og opphørte flere

ganger med å eksistere i denne virkeligheten. Jeg klarte ikke å

stoppe tårene som rant nedover ansiktet mitt. Jeg følte meg i

fullstendig harmoni med alt og alle, i fullstendig og absolutt

verdsettelse. Livet mitt vil virkelig aldri bli det samme.

Maurice Taklender
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Hva skjer her?
Avatar® Master Kurset ble presentert for verden for

første gang i 1988, i et brev av Harry Palmer i desember/
januar utgaven av Avatar Tidsskriftet:

«Hensikten med Avatar Master Kurset er
å trene deg i de nødvendige ferdighetene til å
effektivt kunne guide andre til en forståelse
av, og en styring over kilden til deres egne
livserfaringer. Denne kjærlige initieringen 
er den mest verdifulle gaven fra en sann
Master.»

Reisen som en Avatar er over. Hjemmet,
som ble søkt etter så lenge, er virkelig fint.
Gled deg over fornøyelsesparken. Sannheten 
er at du ikke trenger mer. Kanskje, og kun
kanskje, vil du like å hjelpe til med å spre
Avatar materialene. Se for deg hvordan
verden ville være hvis alle visste det du nå 
vet og hadde ferdighetene som du nå har?»

Mange mennesker er villige til å 
forestille seg...

Tjuefire år senere strekker Avatar nettverket seg
over hele verden og har en direkte innflytelse på
livene til titusenvis av mennesker. 

Hvor mange liv er indirekte påvirket? Man
kan bare spekulere - kanskje, når mysteriene
av den kollektive bevisstheten er fullt ut
avslørt, vil alle ha blitt berørt.
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• “Jeg er ikke sikker på hvorfor jeg gjorde Avatar, intuitivt
så visste jeg at det var riktig. Kan du skjønne det?”

• “Avatar kom til meg i en drøm. Først så jeg menneskene
og så følte jeg en sterk følelse av gjenforening.”

• “Jeg gikk til en synsk og i en transe fortalte hun meg at
jeg skulle gjøre Avatar. Når hun våknet opp, spurte
hun meg, Hva er Avatar?’”

• “Jeg har alltid visst at det var noe jeg kom for å gjøre.
Det var ingen overraskelse da Avatar dukket opp. Alt
annet var bare tidsfordriv.” 

“Kun sjelden i bevissthetens historie har det eksistert individer
som har vært i stand til å guide andre gjennom skapelsens labyrint
tilbake til livskilden.

“Det har vært millioner som har båret kostymene til prester 
og hellige menn, men i uvitenhet eller det som verre er har de kun 
klart å villede kursen for andre inn i kunstferdige konstruerte 
forestillings systemer for kunstferdige konstruerte årsaker - 
blindgater av lidelse langt hjemmefra.”

• “Før Avatar må jeg ha vært den
mest motløse søkeren som
noen gang har eksistert.”

• “Jeg tilbrakte 12 år hos en
guru. Jeg jobbet 10 timer om
dagen, hver dag! En dag så
jeg forbi forestillingene og
tittet bort på en med-disippel
og innså at vi var kun en
billig arbeidskraft.”
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Det vi gjør er å skape 
en opplyst planetarisk
sivilisasjon.

Det har vært målet for bevisst liv 
siden begynnelsen. Det konkurrerende,
den-sterkestes-rett fasen av evolusjonen,
som har gått sin naturlige gang, kan nå bli
overført til et rasjonelt samarbeidende 
samfunn. Det internasjonale nettverket av
Avatar Mastere er en søyle i fundamentet
for dette samfunnet.

Star’s Edge International er ansvarlig for å ha tilsyn med
og å administrere de verdslige forholdene som har å gjøre
med dette voksende nettverket av allierte individer. 

“Dere går i land på et sted som er kjent for forræderi
og bedrageri der sjarlataner er i overtall av Mastere med
ti tusen til en.”

“Deres forståelse er marerittet som hjemsøker søvnen
til eksperter som har vokst seg rike på utdypende ritualer.”

“Dere er misjonærer som bringer lys.”

“Dere bærer sannheten om sannhet.”

“Forvent ingen velkomst, for det er mange der som vil
undersøke deres sannhet kun for muligheten til å insistere
på sin egen håpløshet.”

“Elsk dem for de umodne fruktene som de er.”

Avatar har bevist seg selv gang på gang. En person
trenger ikke å øve seg i ti år, eller dø, eller sette ubestridt
tillit i noen identitet eller forestilling for å oppnå den
utvidede bevisste tilstand av spirituell opplysthet - og å 
ha prosedyrene kodet, pakket og markedsført som et kurs
gjør ikke oppnåelsen av denne tilstanden noe mindre
dyptgående eller signifikant. 

4
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Avatar representerer et kvantesprang i bevissthetens
utvikling og har langt-strekkende konsekvenser for framtidig
struktur av menneskelig samfunn. Tidligere kunne man telle
antallet av opplyste individer i verden på en hånd; i dag
teller dem i tusentall. Avatar, vidt om kjent og praktisert, 
tilbyr menneskeheten et alternativ til den selv-destruktive
vissheten av sin nåværende kurs. Du kan gjøre en forskjell.

“Kjenn lærdommene godt. Undervis dem på en måte som tillater
dem å trygt bli undersøkt. Når de har blitt undersøkt, vil til og 
med slavehandlerne finne grunner til å endre sine måter og bli dratt
mot den kjærlige integrasjonen av bevissthet, den etterlengtede
transformasjonen - den store frelsen.”

“Slik er kraften i den store sannheten som du innehar. Nuet 
er dyktig, bruk det uselvisk, og det vil gi deg en vidunderlig kappe
av sårbarhet.”

• “Jeg gjorde narr av Avatar i over ett år. Jeg vil ikke 
fortelle deg noen av de tingene jeg sa om Harry, 
men da Donald kom tilbake fra kurset, så jeg på 
han en gang og jeg visste at problemet var hos 
meg, og ikke Avatar.”

• “Jeg vet ikke hva dere folk lærer bort, men etter å ha 
sett all kjærligheten og omsorgen, vil jeg virkelig
gjerne vite.”

Et unikt aspekt ved Avatars ekspansjon i verden er 
giftemålet mellom en effektiv spirituell teknologi
og en godt drevet, vel trenet nettverk av 
entreprenører. Denne unike kombinasjonen
bryter den tradisjonelle formen av
veldedighets-drevet spiritualitet. Det er
ingen tiggeboller til munker her. Denne
nye tilnærmingen gjenspeiler Harry
Palmers filosofi: velstand og godt
arbeide (humanitære bestrebelser)
hører sammen. Uansett hva du 
ellers sier om det, så virker det. 
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“For enhver som mislykkes i å finne verdien av dine tjenester, gi
dem alltid tilbake det de har betalt. På denne måten kan du unngå å
lære bort lærdommer som du ikke ønsker å gjøre. Og ingen kan stille
spørsmål til din ærlighet og kan til og med ende opp med å undersøke
sin egen.”

“Handle i harmoni med den etablerte struktur.”

“Manifester det høyeste idealet for massebevissthet, og mistanke vil
forandre seg til støtte.”

“Gi din tjeneste til din forståelse og sannhet, og gode mennesker vil
finne det sitt privilegium, til og med deres største belønning, og støtte
deg med langt mer enn du noen sinne, NOEN SINNE vil trenge.”

“Stor rikdom og makt vil bli gitt i din retning FORDI du innser 
at trangen til å forfølge meningsløs ytre tilfredsstillelse er kun en 
gjenspeiling av en forestilling som ikke i virkeligheten gir, men leder 
til forviklinger av lavere bevissthet.”

“Dine lærdommer, manifestert i lyset av ditt liv og i gjenskinnet av
dine netter, vil være din sterkeste medisin, din smarteste general og din
klokeste rådgiver.”

“Bruk overfloden som du skapte til å støtte og til å akselerere 
selvutviklingen av mennesket. Skap Avatarer - nyt lærdommene.”

“La stjernene minne deg på, jeg sender dere kjærlighet.”

Harry Palmer
forfatter av

Avatar materialene

6
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Avatar Master
Kurset

Avatar Master Kurset går over 9 sammenhengende
dager. Dette er ekstraordinære dager der tid glemmes.
Strukturen i kurset og drillene frembringer dype spørsmål
som først virker utålelige og overveldende. Men så, noen
få sesjoner senere, ler du godt av deg selv. Mot slutten 
av uka, føles det ut som om flere liv (både tidligere og
planlagte) har passert.

Avatar Master Kurset (Seksjon IV av
Avatar materialene) går bak kulissene og 
diskuterer resultatene og fenomenene møtt på i
Avatar fra et helt nytt perspektiv. 

Etter tre påfølgende initieringssesjoner og flere timer
med kronisk identitets prosedyre kan studentene ha 
problemer med å huske navnene sine, men de vil ha 
en absolutt visshet om anvendeligheten av Avatar og 
den evige og uendelige utvidelse av kilde væren.
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Andre forventede resultater:
n Evnen til å oppdage og avskape gjennomsiktige 

identitetsstrukturer.

n Evnen til å skifte bevissthet ut av en skapelse.

n Evnen til å gjenkjenne og håndtere skapelser som du
har motstand mot.

n Evnen til å formidle Avatar initieringer med perfekt
resultat.

• “Endelig møtte jeg det uendelige vesenet som svarer til
navnet mitt.”

• “Jeg innser nå at sjelen min alltid har puffet meg til å
ikke akseptere forestillingen at det beste jeg kunne
forvente fra menneskelig tilstand var et liv med 
ufrivillig tilpasning og nummen resignasjon.”

• “Livet blir lettere, fylt med mer nåde og lysere når det
leves med bevissthet og valg.”

• “For en lettelse å endelig stille
opp for livet mitt.”

• “Jeg har gjort over 50
workshops, inkludert Avatar
tre ganger, men dette, dette
var mitt kurs. Jeg kom meg
ut av noe som jeg hadde
sittet fast i hele livet.”
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Noen temaer som blir belyst:
Del I:  Bak kulissene

Hva er sammenhengen mellom personlig kraft og mål?
Hva er årsaken til og kuren mot motløshet?
Hvordan håndterer du de alvorlige omgivelsene?
Hva er elementene av et hvert spill eller bedrift?

Del II:  Formidle Avatar

Hva hindrer deg i å oppnå resultater med Avatar?
Hva er fundamentene i alle vanskeligheter?
Hva er årsakene til stress?
Hva er årsakene til at du stopper med å føle og starter å spekulere?

Del III:  Star’s Edge International

Hvordan operer Star’s Edge og hvorfor har det så stor suksess?
Hva er kravene for å formidle Avatar?
Hvordan introduserer du en ny kreasjon inn i en eksisterende kreasjon?
Hva er evaluerings kriteriene for å formidle Avatar?

Del IV:  Opplysthet

Hva skjer når du prøver å skape noe ut fra eksistens?
Hva er sannhet?
Hvordan er anatomien i en kronisk masse?
Hva er årsaken til at du plasserer begrensninger på det du kan skape?

Del V:  Masterens tilstedeværelse

Hva er den mest kraftfulle teknikken for å få tilgang til kreativt potensiale?
Hva avgjør om en realitet kan endres eller ikke?
Hvordan endrer du identitetsmønstre?
Hvorfor er det umulig å eksistere som bevissthet?

• “Vi er bølgen av liv, alltid i nuet, hver dråpe er
mirakuløst sammenblandet. Bak er historie;
foran er mulighet.”

• “Ved å vite at hjerter kjærtegner og elsker, 
vet jeg også at denne indre tilstanden er 
hinsides ord.”

• “Å formidle Avatar er som å danse med essensen av livet.”
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Avatar Master Kurset handler om mestring av livet. Det betyr
å være i stand til å søke hinsides sitt selv-definerte skjell og
samhandle med mennesker og hendelser uten å skape noe
mer disharmoni eller forvirring i verden. Kanskje du til og med
rekker ut på en slik måte at det bidrar til menneskers harmoni
og gjenoppretter en følelse av orden i samfunnet. 

Mestring av livet er ikke noe som skjer på en øde fjelltopp -
det er forsakelse av livet. Mestring skjer midt i livet. Det er å
heve seg over slitet, ikke rømme, men å glatte ut ting. 

Mestring handler om anvendelsen av visdom tilegnet fra
erfaring. Du kan tilegne deg denne visdommen gjennom et
fatalt møte, fra liv av prøving og feiling eller som lærling under
veiledning av noen som har greie på tingene. 

Det er og har alltid vært min intensjon at hver Avatar stud-
ent ville gå videre til Avatar Master Kurset. Avatar Kurset er en
port til Avatar Master Kurset. 

Det treffer meg som litt underlig at studenter som suksess-
fullt har fullført Seksjon I, II og III og har integrert den brede
utvidelse av hvem, hva, hvorfor, når og hvordan de skaper, vil
stoppe på denne veien og si “Takk, jeg har fått nok.“ Det er
som om noen stopper en suksessfull behandling fordi det
kurerer sykdommen eller noen som søker lyset kommer til
utgangen av hulen, ser solen og så snur seg rundt tilbake til
mørket. Kanskje det handler om selv-tillit. Kanskje det handler
om å fortjene. Ser dere det ulogiske i dette?   

Sant nok, vi må ta i betraktning den sjeldne (og med den
nåværende kvalitetsstandarden som Avatar blir formidlet med,
så mener jeg sjelden) skuffelsen og tillate det å ikke fortsette
på en skuffende vei gir mening. Men selv dette fortjener å bli
sett på på nytt. Avatarer vet at skuffelse er en sekundær.
Hvorfor var denne personen skuffet? For å svare på dette, må
du vite hva som var forventet. Hva var primæren? Hvorfor ville
ikke studenten gi seg selv det? Hvis han forventet å rømme
unna sine verdenslærdommer eller fullføre Avatar og så, uten
skyld eller anger, være i stand til å dominere, underkue og
utnytte mennesker rundt seg, hvorfor er vi da fornøyde med at

Harry holder tale for
blivende Mastere
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han er misfor-
nøyd? Faktisk
så blir vi kilt til
døde av at han
er skuffet.
Hvorfor? Det er
egoets søken
etter kilde, og
det sanne selv
er fortsatt
uoppdaget. La
det være med
det. Før eller
senere, uker i
noen tilfeller, liv
i andre, vil en
eller annen
Master, kanskje
deg, tilby en
repetisjon og
skape det trygt nok
så de siste lagene
med motstand eller
beskyttede defini-
sjoner løses opp.
Voila! Du vil ha din Avatar
og han vil verdsettende være
på veien til å bli en Master. 

Det er få sannheter i dette universet
som det kan settes ord på. Den ene som jeg
liker er: “Jeg er her nå med deg.” Dette er en
fundamental realitet, å høyne (for å bruke et poker
uttrykk) for å få ei hånd i dette universet. Hva som helst
lagt til denne sannheten er en høyning i potten. 

På 50tallet i USA var det et selskap som solgte et bar-
beringsskum kalt Burma Shave. Selskapet ble kjent for sine
humoristiske reklameskilt plassert i intervaller langs motor-
veien. Hvert skilt tilføyde noe til poenget. For eksempel:
“DINAH DOESN’T”, så litt lenger fremme langs veien, “TREAT
HIM RIGHT,” så litt lenger fremme, “BUT IF HE’D SHAVE,” så
litt lenger fremme, “DINAH-MITE!” Og på det siste skiltet
stod det alltid: “BURMA SHAVE”.

Dette utsagnet, “jeg er her nå med deg”, blir erfart som
sannhet langs Avatarmaterialenes vei. Det første skiltet som
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du erfarer sier, “JEG ER”, og så litt lenger fremme erfarer du din
egen ikke-dimensjonale tilstedeværelse “HER”, rommet som
inneholder rom. Og et sted mot slutten av Seksjon III erfarer du
“NUET”, evigheten. Så Avatar studenten har et dypt spirituelt
møte med “JEG ER HER NÅ”. Dette er en opplysende innsikt.
Dette er selvrealisering. Et vesen kan eksistere ganske lykksalig 
i denne tilstanden. Hvorfor? Fordi det varsler om en gud-
dommelig enhet, en ultimat kilde, en “JEG ER EN HER NÅ”
som omkranser alt av liv. Det realiserte selv er en varsling om
det guddommelige. 

Såvidt bortenfor skiltet som sier “NÅ“, bare rett bortenfor
slutten av Seksjon III Avatar, svinger veien inn i en hårnålssving.
Dette er stedet der mange mennesker forlater veien og ender
opp i det gjørmete paradokset av “DET ER KUN MEG“. Dette er
overtroiske sumper. Alt blir rasjonalisert. Guds vilje. Dam-de-
dam. 

Egoet er fornøyd med å skape seg selv som den selv-
realiserte som alle andre er en del av. 

Tilgi meg hvis jeg høres ut som en som protesterte på
60tallet når jeg snakker om dette litt intellektuelle angrepet som
kamuflerer hårnålssvingen. Du er ikke alene. Jeg har også vært
der ute med gjørme opp til knærne og vært den eneste “JEG
ER HER NÅ“, ønsket at en gud eller guru skulle komme og
redde verden. Det er i ett av disse øyeblikkene at du ønsker at
du var dum igjen. Lidelsen er at du vet deler av sannheten,
“JEG ER HER NÅ“ men du var ikke forberedt på svingen, og du
forlot veien før skiltet som sier “MED DEG“. 

Dette er den essensielle hemmeligheten i Avatar Master
Kurset. Du må lette på trykket på “jeg” gasspedalen og bremse
for “vi”. Dette er der du lærer å strekke deg hinsides ditt selv-
definerte skall og håndtere den eksisterende realitet som må
bli erfart før vi til og med kan snakke fornuftig om den gud-
dommelige enhet som omkranser alt. Vi må skape “alt’et“ før vi
kan erfare det guddommelige.  

Noen Avatarer, selv når de begynner å skrense og mister
synet av veien, fortsetter ikke til Avatar Master Kurset på grunn
av noen misforståelser om hensikten med kurset. Vanligvis sier
de, “Åh, jeg er ikke interessert i å undervise Avatar.“ De kunne
like gjerne si, “Jeg er ikke lenger interessert i min egen spiritu-
elle vekst.“ (Jeg vet at dette ikke er et godt tegn, fordi naturen
vil ikke tolerere en tilstand av ikke-vekst. Du beveger deg opp
eller du beveger deg over, og over, og over.)
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Så, ja, ja ja! På noen nivåer handler Avatar Master Kurset
om å undervise Avatar til andre. Det handler om å ta en
større sfære av ansvar. Det handler om å bryte ut av comfort
fella. Det handler om å oppdage det neste laget av din
egen utfoldelse. Det er ingen som forteller deg at du skal
slutte i jobben din og formidle Avatar fulltid. Det er ditt
valg. Vi bare ber deg om å hjelpe til å støtte det kollektive
ved å ta det neste steget i din egen bevisste utvikling. Ja, vi
heier på deg for at du skal ta Avatar Master Kurset. Hvorfor? 

Fordi et nytt selv våkner på Avatar Master Kurset. Det er
et mye videre, mer avslappet, mer tolerant, mer inkluder-
ende selv. Det er et lekent selv som ikke kan bli oppdaget,
erfart eller fullt ut forstått uten nærværet og samarbeidet
med den andre. Dette er erfarings hendelsen som foregår
mens du seiler videre til det neste skiltet på Seksjon IV,
“MED DEG.”

Dette er to evolusjonssteg videre forbi ego-selvet som
kun kalkulerer for sin egen vinning og et evolusjonssteg 
videre forbi det realiserte selvet som søker opplysthet.
Dette er et høyere selv som strekker sin omsorg til andre, 
til samfunnet og alt liv. Dette er et gledefylt, evig selv som
er i stand til å forme verden. 

Avatar Master Kurset er utfordrende fordi det krever at
du tar sjanser. Du må ha tillit. Det er ganske risikabelt. Du
må demonstrere din kompetanse. Det er vågalt. Du må
være sårbar. Du må gi slipp på det du trodde var deg.
Du må være ekte. Det er den eneste veien igjennom
hårnålssvingen. 

Det er noen veldig erfarne Star’s Edge trainere
som er klare for å hjelpe deg til å håndtere risikoene
og høste gevinstene. Du blir en del av et globalt
nettverk av vesener som vet og anstrenger seg for
å leve den fulle sannheten, “JEG ER HER NÅ MED
DEG.”

Og forresten, fra den andre siden av 
hårnålssvingen kan du se det neste skiltet 
som sier, “VI KAN…”
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“ . . . på grunn av viderekommende prosedyrer.”

“. . . for å bedre min forståelse.”

“. . . for min egen personlige utvikling.”

“. . . jeg hadde noen spørsmål.”

“. . . Mastere virker til å ha en bedre forståelse for materialene.”

“. . . for å fordype min erfaring av Avatar.”

“ . . . for å få kontakt med mennesker som føler det samme som jeg gjør.”

“. . . jeg ville dele Avatar med andre.”

“. . . jeg hørte at det var fantastisk.”

“. . .for å erfare et dypere nivå av meg selv.”

“. . . for å katalysere andre menneskers utvikling.”

“. . . for å eie synspunktet av å være en Master.”

Hvorfor tar mennesker
Avatar Master Kurset
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Å Skape Den Rette
Primæren

eller
Grunnen til at jeg ankom Avatar Master
Kurset i januar to dager tidligere

Så fort jeg hørte om Avatar Master Kurset skapte jeg primæren,
“jeg vil gjøre det en dag.“

Vel, som du kanskje gjetter, ingenting skjedde. Atten måneder
senere hadde jeg fortsatt primæren, men ikke så mye annet. Det var
ingen sekundærer, men det var heller ingen skapelse. Det var da jeg
snakket med Avra, og hun poengterte noe om å skape “trygge“
primærer som ikke rusker opp i noe. 

Etter at jeg hadde lagt på telefonen skapte jeg primæren, “jeg vil
ta Avatar Master Kurset så fort som mulig.“ 

Oj, det satte fart på tingene! Jeg hadde sekundærer som kom fra
alle hjørner: ingen tid, har ikke råd til det, jeg har forpliktelser, fly
krasjet, folk ringte, radiatorer som sprang lekk, noen bulket støtfang-
eren på bilen min, og jeg hadde ikke en gang startet på julehand-
elen etc. Jeg hadde til og med sekundærer som kom i drømmene
mine. Jeg ringte tilbake til Avra for å fortelle henne at alt i livet mitt
hadde plutselig dukket opp, og hun kunne bare glemme at jeg
skulle ta Avatar Master Kurset i januar. “Ja vel?“ sa hun. “Hvilke
primær var det som rusket opp i det?“ 

“Åh, jeg vet ikke“ løy jeg. Så, “Kan du ikke bare la navnet mitt stå
på lista for marskurset og jeg skal se om jeg
får det til.“ Jeg kunne føle at hun lagde en
grimase gjennom telefonen, men hun
svarte meg tilbake spøkefullt, “OK, ser
deg da.“ 

Å innse at alt som hadde
kommet opp var mine sekun-
dærer minnet meg også om at
jeg hadde en mulighet for å
avskape dem. Puh! Jeg forsøkte
primæren “jeg vil ta Avatar
Master Kurset i mars.“ Ingenting.
Jeg gjespet. “jeg vil ta Avatar
Master Kurset i mars.“ KUNNE
DETTE VÆRE EN ANNEN
SEKUNDÆR? Jeg begynte å le.
Å ja, “så fort som mulig.”

—JHW
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Registrerings
Prosedyre

Avatar Master Kurset varer i ni dager og prisen er $3310. 
Du må ha fullført Avatar Kurset og fått en anbefaling fra din 
Avatar Master eller en invitasjon fra en Star’s Edge Trainer 
for å melde deg på. Besøk www.AvatarMasterCourse.com 
for datoer og steder. Fyll ut registrerings skjemaet på nett 
eller kontakt Star’s Edge på telefon +1 407-788-3090, på 
fax +1 321-574-4019, eller epost avatar@avatarhq.com for 
å få registrerings skjemaer.

Avatar ®, Enlightened Planetary Civilization ® (Opplyst Planetarisk Sivilisasjon)

og Star’s Edge International ® er registrerte varemerker fra Star’s Edge Inc. 

Alle rettigheter er reservert.

© Copyright 1987, 2018 av Harry Palmer.
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tlf:  +1-407-788-3090
fax:  +1-321-574-4019

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