
O Curso 
Master Avatar ®

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



Todas as fotografias neste livreto foram tiradas em Cursos 
Master Avatar e eventos Avatar. As pessoas nas fotos são 
alunos de verdade trabalhando nos exercícios do curso.
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Isso foi muito mais do que obter novos recursos e

liberar secundárias. Eu era verdadeiramente capaz de

escolher uma realidade alternativa para minha vida. As

implicações desta habilidade são fantásticas.

Virginia K. Smith

Eu descobri “coisas” de uma vida inteira (de muitas vidas) -

experimentando sentimentos que haviam sido negados por

mim por tanto tempo que eu havia esquecido que eles

podiam ser criados.

Jean Tucker.

Este curso é uma pedra preciosa – todos os aspec-

tos. Foi uma experiência rica e fabulosa para mim.

Lurline Aslanian

Uau! O que aconteceu? Eu ainda estou entrando e

saindo daquilo que eu pensava ser realidade...o

espaço começou a desaparecer.  Está tudo interligado.

As pessoas sentadas à minha frente misturam-se com

todas as outras coisas e em muitos momentos deixam

de existir nesta realidade. Eu não podia conter as 

lágrimas escorrendo em meu rosto. Eu me senti em

total harmonia com tudo e com todos, em total e

absoluta apreciação. Minha vida definitivamente nunca

mais será a mesma.

Maurice Taklender.
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O Que está
Acontecendo Aqui?

O curso Master Avatar foi anunciado para o mundo
através de uma carta do Harry Palmer, na edição do jornal
Avatar, de dezembro/janeiro de 1988.

“O objetivo do curso Master Avatar é trei-
nar suas habilidades para que você possa efeti-
vamente guiar outras pessoas para o entendi-
mento, e o controle, sobre a fonte de suas
próprias experiências de vida. Esta iniciação
amorosa é o presente mais precioso de um ver-
dadeiro Master. 

Como um Avatar sua jornada está com-
pleta. O lar, por tanto tempo esperado, é real-
mente doce. Aprecie o parque de diversão.
Realmente, não há nada mais que você precise.
Talvez, e somente talvez, você deseje auxiliar
na disseminação dos materiais Avatar.
Imagine como seria o mundo se todos soubes-
sem o que você sabe e tivessem as habilidades
que você tem agora.

Muitas Pessoas estão 
Tentando Imaginar ...

Vinte e quatro anos depois a rede Avatar 
se estende pelo mundo todo e influencia 
diretamente a vida de dezenas de milhares 
de pessoas.

Quantas vidas são indiretamente influen-
ciadas? Pode-se apenas especular — talvez,
quando todos os mistérios da consciência
coletiva tiverem sido totalmente revelados,
todos terão sido tocados.
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• “Não tenho certeza porque fiz o Avatar; intuitivamente
eu sabia que era o certo. Você pode entender isso?”

• “O Avatar chegou a mim através de um sonho. Primeiro
eu vi pessoas e depois senti uma forte sensação de
reencontro”.

• “Fui a uma paranormal e em transe ela me disse que 
eu ia fazer o Avatar. Quando ela voltou a si, ela me
perguntou, ‘O que é Avatar?’ “

• “Eu sempre soube que havia algo que eu vim fazer. 
Não foi nenhuma surpresa quando o Avatar apareceu.
Tudo o mais foi para passar o tempo”.

“Raramente em toda a história da consciência existiram indiví-
duos capazes de guiar pessoas através do labirinto da criação de
volta à fonte da vida”.

“Milhões por aí tem usado vestes de padres e santos, mas por
ignorância ou pior somente conseguiram desviar os seres em sistemas
de crenças construídos cuidadosamente por razões construídas 
cuidadosamente - becos sem saída de tristeza, distantes de casa”.

• “Antes do Avatar, eu devo ter sido o buscador mais 
desencorajado que já 
existiu”.

• “Eu passei 12 anos com um
guru. Eu trabalhava 10
horas por dia, todos os
dias! Um dia eu vi além
das crenças e olhei para
meus companheiros discí-
pulos e compreendi que
nós éramos apenas um
grupo de mão-de-obra
barata”.
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O Que Estamos Fazendo é
Criar Uma Civilização
Planetária Iluminada

Este tem sido o objetivo da vida cons-
ciente desde o início. A fase de evolução
competitiva, da sobrevivência-do-mais-forte
já tendo seguido seu curso necessário, pode
agora ser transformada em uma sociedade
racional cooperativa. A rede internacional
dos Masters Avatar é um pilar na fundação
para esta sociedade.

A Star’s Edge Internacional é responsável por supervisio-
nar e gerenciar os interesses seculares relacionados com
esta crescente rede de indivíduos aliados.

“Você embarcou em terras que são conhecidas pela
traição e engano, onde os charlatões ultrapassam os
Masters em uma proporção de dez mil para um.”

“Seu entendimento é o pesadelo que perturba o sono de
especialistas enriquecendo com elaborados rituais.”

“Vocês são os missionários que trazem a luz.”

“Vocês carregam a verdade sobre a verdade.”

“Não esperem boas-vindas. Muitos de vocês encontra-
rão pessoas que vão examinar a sua verdade apenas pela
oportunidade de insistir sobre suas próprias desesperanças.”

“Ame-os pelos frutos imaturos que ainda são.”

O Avatar tem se provado repetidamente. Uma pessoa
não precisa praticar dez anos, ou morrer, ou ter uma fé
inquestionável em alguma identidade ou crença para
alcançar o expandido estado consciente da iluminação
espiritual - e ter os procedimentos codificados, acondicio-
nados e comercializados como um curso não torna o
alcançar deste estado de expansão da consciência menos
profundo ou significante.

4
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O Avatar representa um salto quântico na evolução da
consciência e tem amplas consequências na estrutura
futura da sociedade humana. No passado, se podia contar
o número de indivíduos iluminados existentes no mundo
em uma mão; hoje eles podem ser contados aos milhares.

O Avatar amplamente reconhecido e praticado oferece
para a raça humana uma alternativa à certeza da autodes-
truição de seu curso atual. Você pode fazer a diferença.

“Conheçam bem as lições. Ensine-as de uma maneira que as per-
mita ser seguramente examinadas. Uma vez examinadas, mesmo os
escravizadores encontrarão uma razão para mudar suas maneiras e
se deixar arrastar para uma amorosa integração da consciência, a
tão esperada transformação — a grande redenção.

Tamanho é o poder da grande verdade que você possui.
Apresente-a habilmente, use-a abnegadamente, e ela lhe dará um
maravilhoso manto de invulnerabilidade.

• “Eu zombei do Avatar por mais de um ano e não vou
dizer as coisas que falei sobre o Harry Palmer, mas
quando o Donald voltou do curso, bati os olhos nele
e soube que o problema era comigo, não com o
Avatar.”

• “Eu não sei o que vocês ensinam, mas após ver todo o
amor e carinho, com certeza eu quero saber.”

O aspecto único da expansão mundial do Avatar é o
casamento de uma tecnologia espiritual efetiva com uma
rede bem treinada e bem gerenciada de empreendedo-
res. Esta combinação improvável quebra o
molde tradicional da espiritualidade movida
por caridade. Não existem monges aqui
implorando por um prato de comida. 
Esta nova abordagem reflete a filosofia
de Harry Palmer: prosperidade e bom
trabalho (empreendimentos humanitá-
rios) caminham juntos. Qualquer
outra coisa que se diga sobre isto,
funciona.
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“Para todos que falharem em não encontrar o valor no seu serviço,
sempre devolva a eles as taxas que eles pagaram. Deste modo, você
pode evitar ensinar lições que você não quer ensinar. E ninguém
poderá criticar sua honestidade e podem até mesmo ser trazidos a 
examinar as suas próprias”.

“Aja em harmonia com a ordem estabelecida”.

“Manifeste os mais altos ideais da consciência de massa, e a sus-
peita se transformará em ajuda”.

“Ofereça o serviço da sua compreensão e verdade, e boas pessoas
vão achar um privilégio, até mesmo sua maior recompensa, ajudá-lo
com muito mais que você jamais, JAMAIS vai exigir”.

“Grande riqueza e poder serão confiados em sua direção PORQUE
você reconhece que a necessidade de perseguir a gratificação externa
sem sentido é nada mais do que o reflexo de uma crença que realmente
não serve, mas leva para os emaranhados da baixa consciência”.

“Suas lições, manifestadas à luz do dia de sua vida e nos sonhos
iluminados de suas noites, serão seu melhor remédio, seu general mais
inteligente e seu mais sábio conselheiro”.

“Use a abundância que você criou para apoiar e acelerar a auto
realização do homem. Crie Avatares — desfrute as lições”.

“Deixe as estrelas lembrarem você, eu lhe envio amor”.

Harry Palmer,
autor dos 

Materiais Avatar

6
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O Curso Master
Avatar

O curso Master Avatar dura nove dias consecutivos.
Estes são dias maravilhosos nos quais o tempo é comple-
tamente esquecido. A estrutura do curso e os exercícios
trazem à tona questões profundas que à primeira vista
parecem insuportáveis e intransponíveis. Então algumas
sessões mais tarde, você está dando uma boa risada de si
mesmo. No final da semana, parece que muitas vidas
(ambas as passadas e planejadas) se passaram.

O Curso Master Avatar
(sessão IV dos materiais Avatar)
vai aos bastidores e discute os
resultados e fenômenos encontrados
no Avatar a partir de uma perspectiva
completamente nova.

Após três sessões consecutivas de iniciação e depois
de muitas horas de manuseio de identidades persistentes,
os alunos podem ter alguma dificuldade para lembrar
seus nomes, mas eles terão certeza absoluta da funciona-
lidade do Avatar e da infinita e eterna expansão dos
recursos disponíveis da fonte da consciência.
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Outros Resultados Esperados
n A habilidade para descobrir e des-criar estruturas de

identidade transparentes.

n A habilidade para mudar a consciência para fora de
uma criação.

n A habilidade para reconhecer e lidar com criações
persistentes.

n A habilidade para entregar iniciações Avatar com
excelente resultado.

• “Eu finalmente encontrei o ser sem limites que atende
pelo meu nome”.

• “Percebo agora que meu espírito sempre esteve me insti-
gando a não aceitar a crença de que o melhor que eu
podia esperar da condição humana era uma vida de
reprodução copiada e renúncia adormecida”.

• “A vida se torna mais fácil, mais graciosa e leve quando
vivida com consciência e escolha”.

• “Que alívio é finalmente aparecer para a minha vida”.

• “Fiz mais de 50 workshops
incluindo três vezes o Avatar, mas
este, este foi o meu curso. Eu saí
de algo onde estive sentado por
toda a minha vida”.

Master Crs Promo v4-Port.qxp_Master Crs Promo v2-Port  10/28/19  1:10 PM  Page 8



9

Alguns Temas Abordados

Parte I: Bastidores
Qual é a relação entre poder pessoal e metas?
Qual é a causa e a cura para o desencorajamento?
Como você lida com um ambiente sério?
Quais são os elementos de qualquer jogo ou empreendimento? 

Parte II: Entregando Avatar
O que impede você de obter ganhos no Avatar?
O que está na base de cada dificuldade?
Qual é a causa do stress?
O que faz você parar de sentir e começar a pensar?

Parte III: A Star’s Edge Internacional
Como a Star’s Edge opera e por que ela tem tanto sucesso?
Quais são os requerimentos para entregar Avatar?
Como você introduz uma nova criação dentro de uma criação

existente?
Quais são os critérios de avaliação para entregar Avatar?

Parte IV: Iluminação
O que acontece quando você tenta criar alguma coisa fora da

existência?
O que é a verdade?
Qual é a anatomia de uma massa persistente?
O que faz você colocar limitações no que você pode criar?

Parte V: A Presença do Master
Qual é a técnica mais poderosa para esvaziar o poder criativo?
O que determina se uma realidade pode ou não ser modificada?
Como você muda padrões de identidade?
Por que é impossível existir como consciência?

• “Nós somos a onda da vida, sempre no presente, cada gota 
miraculosamente entremeada; por trás está 
o despertar da história; à frente está 
possibilidade.”

• “Sabendo que corações acariciam e amam,
também sei que este estado interior está
além das palavras.”

• “Entregar Avatar é como dançar com a 
essência da vida.”
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Harry Fala Para
Potenciais Masters

O curso Master Avatar é sobre maestria da vida. Isso
significa ser capaz de alcançar além da sua concha de
auto definições e interagir com pessoas e acontecimentos
sem criar nenhuma desarmonia ou confusão adicionais no
mundo. Você pode até alcançar de uma maneira que
contribua para a harmonia das pessoas e restaure um
senso de ordem para a sociedade.

Maestria da vida não é algo que acontece no topo de
uma montanha — isto é renúncia à vida. A maestria da vida
acontece em meio à vida. É elevar-se acima da luta, não
para escapar e desaparecer, mas para acalmar as coisas.

Maestria é sobre aplicação da sabedoria obtida através
da experiência. Você pode ganhar esta experiência atra-
vés de um encontro fatal, por vidas de tentativa-e-erro ou
por aprendizagem sob a orientação de alguém que
conhece as coordenadas.

É e sempre tem sido minha intenção a de que todo
graduado Avatar viesse para o Curso de Master Avatar. O
Curso Avatar é o portão de entrada para o Curso Master
Avatar.

Me causa estranheza que estudantes que completaram
com sucesso as seções I, II & III e que tenham realmente
integrado a expansão mais ampla de quem, o que, por
que, onde, quando e como eles estão criando iriam parar
neste caminho e dizer: “Obrigado, já tive o suficiente.” 
“É como se alguém parasse um tratamento porque está
curando a doença ou alguém procurando a luz viesse até
a porta da caverna, visse o sol e então voltasse para a
escuridão. Talvez seja uma questão de autoconfiança.
Talvez seja uma questão de merecimento. Você vê a falta
de lógica disso?

É verdade que temos que levar em consideração o
raro (e com o padrão de qualidade com que é realizado
o Avatar, eu realmente tomo a liberdade de dizer raro)
desapontamento e a permissão que é concedida para
àqueles que se sentem desapontados e que não desejam
continuar.  Mas mesmo isso merece uma segunda análise.
Os Avatares sabem que o desapontamento é uma secun-
dária. Por que esta pessoa estava desapontada? Para res-
ponder a isto você tem que saber o que ela estava espe-
rando. Qual era a primária?  Por que o aluno não se
permitiu tê-la? Se ele esperava escapar das suas lições
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sobre o mundo ou ter-
minar o Avatar e então,
sem culpa ou remorso,
ser capaz de dominar,
subjugar e explorar as
pessoas à sua volta, por
que então nós ficaría-
mos insatisfeitos com o
seu desapontamento?
Pelo contrário, ficamos
satisfeitos que ele
tenha ficado desapon-
tado. Por que? Este é o
ego buscando fonte, 
e o verdadeiro eu ainda
é desconhecido. Deixe-
o como está. Mais cedo
ou mais tarde, em alguns
casos semanas, em outros
toda uma vida, alguns
Masters, talvez você mesmo,
irão oferecer-lhe uma revisão
e torná-la segura o suficiente
para aquelas últimas camadas
de conceitos ou definições
resistidas se dissolverem. Voilá!
Você terá o seu Avatar e ele estará
apreciativamente no caminho para tornar-
se um Master.

Há poucas verdades no universo que podem
ser traduzidas em palavras. Uma que eu gosto é
“ESTOU AQUI AGORA COM VOCÊ”. Esta é a realidade
fundamental, a “aposta-base” (termo utilizado no jogo
de poker) para participar neste Universo. Qualquer outra
coisa acrescida a esta verdade é aumento no valor das
apostas.

Na América dos anos 50, havia uma empresa que
vendia um creme de barbear chamado BURMA SHAVE.
Esta empresa tornou-se famosa por suas placas publici-
tárias bem-humoradas que eram colocadas em intervalos
ao longo da rodovia. Cada placa adicionava à mensa-
gem. Por exemplo: “DINAH NÃO FAZ”, então um pouco
adiante na rodovia: “TRATE-O BEM”, e um pouco mais à
frente: “MAS SE ELE SE BARBEAR”, e então um pouco
adiante: “DINAH-MITE” e a última placa dizia “BURMA
SHAVE”.

Esta afirmação “EU ESTOU AQUI AGORA COM
VOCÊ”, é experimentada como verdade ao longo do
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caminho dos materiais do Avatar. A primeira placa que
você encontra está escrito: “EU SOU” e então um pouco
mais à frente você experimenta a presença não-dimensio-
nal “AQUI”, o espaço que contém o espaço. E em algum
lugar próximo ao final da Seção III, você experimenta o
AGORA, o eterno. Então o graduado Avatar tem um pro-
fundo encontro espiritual com “EU ESTOU AQUI AGORA.”
Isso é uma realização iluminada. Isso é autorrealização. 
Um ser pode existir verdadeiramente com alegria neste
estado. Por quê? Porque ele prenuncia unidade divina,
uma fonte suprema, um “EU SOU UM AGORA” que
envolve toda a vida. O eu realizado é um prenúncio do
divino.

E logo após a placa que diz: ‘AGORA’, logo após o
final da Seção III Avatar, o caminho se desvia para a curva
do homem-sem-saída. É aqui onde muitas pessoas dei-
xam o caminho e terminam no atoleiro paradoxo do:
“SOU SÓ EU”. Isso é pântano de superstição. Tudo é 
racionalizado. Vontade de Deus. Dum-de-dum.

O ego é satisfeito para criar a si mesmo como aquele
eu-realizado do qual todo mundo é uma parte.

Me perdoe se pareço um protestante dos anos 60
quando falo sobre esta pequena armadilha intelectual 
que camufla a curva do homem-sem-saída. Você não 
está sozinho. Eu tenho estado lá fora ajoelhado na lama
também, sendo o único “EU ESTOU AQUI AGORA”, 
desejando um Deus ou um guru para salvar o mundo. 
Este é um daqueles momentos quando você deseja que
você fosse estúpido novamente. O sofrimento é que você
já conhece parte da verdade ‘EU ESTOU AQUI AGORA’,
mas você não estava preparado para a curva, e você 
deixou o caminho antes da placa que diz ‘COM VOCÊ’. 

Este é o segredo fundamental do curso Master Avatar.
Você deve tirar o pé do acelerador ‘EU’ e parar para o
‘NÓS’. Este é o lugar onde você aprende a alcançar além
da sua concha auto definida e lidar com realidade exis-
tente que deve ser experimentada antes que possamos
até mesmo falar de forma sensata sobre a unidade divina
que rodeia o todo. Nós precisamos criar o ‘todo’ antes
de experimentar o divino. 

Alguns Avatares, mesmo quando começam a derrapar e
a perder de vista o caminho, não se movem para o curso
de Master Avatar por causa de alguma concepção errada
sobre o propósito do curso. Geralmente eles dizem: “Ah,
eu não estou interessado em ensinar Avatar”. Mas eles
poderiam também dizer: “Eu não estou mais interessado
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no meu próprio crescimento espiritual.” (eu sei que este
não é um bom sinal, porque a natureza não vai tolerar uma
condição de não-crescimento. Ou você se move para
cima, ou para baixo, e para baixo, e para baixo). 

Então sim, sim, sim! Em algum nível o curso Master
Avatar é sobre ensinar Avatar para outros. É sobre assumir
uma esfera maior de responsabilidade. É sobre quebrar a
armadilha do conforto. É sobre descobrir a próxima
camada de seu próprio desabrochar. Ninguém está lhe
dizendo para deixar seu trabalho e entregar Avatar 
em tempo integral. Esta decisão é sua. Nós só estamos
pedindo a você para ajudar a apoiar a coletividade 
assumindo o próximo passo na sua própria evolução
consciente. Sim, nós estamos lançando para você fazer o
curso de Master Avatar. Por que?

Porque um novo eu desperta no curso Master Avatar. 
É um mais amplo, mais relaxado, mais tolerante, mais
inclusivo eu. É um eu mais alegre, que não pode ser 
descoberto, experimentado ou totalmente compreendido
sem a presença e cooperação do outro. Este é um 
acontecimento experiencial que está ocorrendo enquanto
você pilota até a próxima placa na seção IV, ‘COM VOCÊ’.

Este são dois passos evolucionários além do ego-eu
que calcula apenas para sua própria vantagem e um 
passo evolucionário além do eu-realizado que busca 
iluminação. Este é um eu mais elevado que estende as
suas preocupações para outros, para a sociedade, para
o todo da vida. Este é um EU alegre e eterno, capaz de
moldar o mundo. 

O Curso Master Avatar é desafiador porque ele
requer que você assuma riscos. Você tem que 
confiar. Isso é bastante arriscado. Você tem que
demonstrar sua competência. Isso é audacioso.
Você tem que estar vulnerável. Você tem que
desistir do que você imaginava ser você. Você
tem que ser verdadeiro. É a única maneira de
contornar a curva do homem-sem-saída. Existem
alguns treinadores muito experientes na Star�s
Edge prontos para ajudá-lo a gerenciar os riscos
e colher as recompensas. Você se junta a uma
rede global de seres que conhecem e 
empenham-se para viver a verdade profunda,
‘EU ESTOU AQUI AGORA COM VOCÊ’.

A propósito, do outro lado da curva do
homem-sem-saída, você pode ver a próxima
placa que diz ‘NÓS PODEMOS ...”.

Master Crs Promo v4-Port.qxp_Master Crs Promo v2-Port  10/28/19  1:10 PM  Page 13



“. . . para procedimentos avançados”.

“. . . para aumentar minha compreensão”.

“. . . para meu próprio crescimento pessoal”.

“. . . eu tenho algumas perguntas”.

“... os Masters parecem entender melhor os materiais”.

“. . . para aprofundar minha experiência de Avatar”.

“. . . para conectar com pessoas que sentem da mesma
forma que eu sinto”.

“. . . eu queria compartilhar Avatar com outros”.

“. . . eu ouvi que foi maravilhoso”.

“. . . para experimentar um nível mais profundo de mim
mesmo”.

“. . . para catalisar o desenvolvimento de 
outras pessoas”.

“. . . para assumir o ponto de vista de ser um Master”.

Por Que as Pessoas
Fazem O Curso 
Master Avatar

Master Crs Promo v4-Port.qxp_Master Crs Promo v2-Port  10/28/19  1:10 PM  Page 14



15

Fazendo a
Primaria Correta

ou
Por Que Cheguei Dois Dias Antes Do
Curso Master Avatar em Janeiro

Assim que eu ouvi falar do Curso Master Avatar, eu fiz a 
primária “Eu quero fazer aquilo um dia”. Bem, como você deve
imaginar, nada aconteceu. Dezoito meses depois eu ainda tinha
esta primária, mas não muito mais. Não haviam secundárias,
mas também não havia nenhuma criação. Foi então que eu
conversei com a Avra e ela mencionou alguma coisa sobre
fazer primárias “seguras” que não provocam nada.

Depois que eu desliguei o telefone, fiz a primária “Eu faço o
curso Master Avatar assim que possível”.

Rapaz, esta agitou as coisas! Eu tinha secundárias apare-
cendo de todos os cantos: sem tempo, não posso pagar, eu já
tenho compromissos, aviões caíram, pessoas telefonando, apa-
receu vazamento no aquecedor de água, alguém amassou o
para-lamas do meu carro, e eu nem tinha começado as minhas
compras de natal, etc. Eu tinha secundárias aparecendo até
nos meus sonhos. Telefonei de volta para a Avra para contar a
ela tudo que havia aparecido em minha vida, e que ela deveria
simplesmente esquecer sobre eu fazer o Curso Master Avatar
de janeiro. “Sério”, ela disse. “Qual primária agitou tudo isso?”
“Ah, eu não sei”, respondi. “Por que você não deixa apenas o
meu nome na lista para o Master de março
e eu vou ver se eu posso fazer”.  Eu podia
sentir ela estremecer no telefone, mas
ela alegremente respondeu: “Ok, vejo
você lá então.” Perceber que tudo
que apareceu eram secundárias
também me lembrou que eu tinha
uma maneira de descriá-las. Uau!
Eu tentei a primária: “Eu vou fazer
o Curso Master em março.” 
Nada. Eu bocejei. “Eu vou fazer 
o Curso Master em março.” 
“ESTA PODERIA SER OUTRA
SECUNDÁRIA?!” Comecei a rir. Ah
sim,
“... assim que possível.”  

— JHW
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Procedimento
Para Registro

O Curso Master Avatar dura nove dias e a matrícula é U
$3.310. Você deve ter completado o Curso Avatar e ter a 
recomendação de seu Master Avatar ou um convite de 
um trainer da Star’s Edge para inscrever-se. 

Visite www.AvatarMasterCourse.com para datas e 
locais. Preencha a ficha de inscrição online ou entre em 
contato com Star's Edge no 407-788-3090, 321-574-4019 
fax, avatar@avatarhq.com para formulários de inscrição.

Avatar ® e Star's Edge International® são marcas de 

serviço registradas licenciadas para a Star's Edge Inc.

Civilização Planetária IluminadaSM é uma marca de 

serviço licenciada para a Star's Edge Inc.  

Todos os direitos reservados. 

© Copyright 1987, 2019 por 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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