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AVATAR MINI-CURSUSSEN
De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te

voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen werke-
lijk zijn. Doe je voordeel met deze kans om meer te leren over het leven
en hoe jij dat leeft - maak een paar Avatar oefeningen mee.

De waarde van een verslag
Verslag uitbrengen is een afstemmingstechniek. Het is een mondeling

of schriftelijk antwoord op drie vragen: Wat ben je van plan te gaan
doen? Wat heb je feitelijk gedaan? Wat gebeurde er?

De waarde van een verslag is dat je, door het verduidelijken van je
intentie, je acties en het resultaat daarvan, niet langer afgaat op de
evaluatie van iemand anders over je verrichting (werk, project, taak,
etc.) en dat je erachter zult komen of de oefening af is, of ze op de juiste
wijze is uitgevoerd en of ze passend is voor wat je probeert te bereiken.
Als het je bedoeling is om een oefening te doen om een emotionele
blokkade op te ruimen, en je bent in feite nog steeds geblokkeerd, dan is
de oefening niet af, of je hebt haar verkeerd gedaan, of het is niet de
geschikte oefening voor wat je probeert te bereiken.

Missie

Avatar heeft als missie in de wereld om de integratie van
overtuigingssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat
het enige verschil tussen ons onderling onze overtuigingen zijn
en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd
kunnen worden, dan zal het welles-nietes spel ophouden en
zal een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal
uitmonden in wereldvrede.

Opmerking voor onderwijskrachten:
Star’s Edge nodigt je hierbij uit om de Avatar® Mini-Cursussen
als leermodule te gebruiken voor je leerlingen.
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Overtuigingen managen Checklist

DOEL:
Onderzoeken en begrijpen van het verband tussen je overtuigingen 

en je ervaringen.

VERWACHTE RESULTATEN:
Inzichten, herstructurering van je persoonlijke werkelijkheid, toename

van persoonlijke verantwoordelijkheid.

INSTRUCTIES:
Voltooi de onderstaande checklist.

1 Lees: Overtuigingen _________

2 Lees: Het fundamentele dilemma van het bestaan: deel I _________

3 Lees: De geschiedenis van overtuigingssystemen _________

4 Lees: Werken met overtuigingen _________

5 Doe oefening 1: Overzicht van jouw overtuigingen _________

6 Doe oefening 2: 
Weet je dat zeker, of geloof je het alleen maar? _________

7 Lees: Het fundamentele dilemma van het bestaan: deel II _________

8 Lees: Transparante overtuigingen _________

9 Doe oefening 3: Transparante overtuigingen _________

10 Lees: Indeling van overtuigingssystemen _________

11 Mini-cursus verslag _________
Schrijf op een apart vel papier het volgende:
a. Wat ben je van plan om te gaan doen in deze mini-cursus?
b. Wat heb je feitelijk gedaan?
c. Wat gebeurde er?

We nodigen je uit om je verslag te mailen naar: avatar@avatarhq.com, of te 
faxen naar 001 407-788-1052 of op te sturen naar: Star’s Edge International,
237 N. Westmonte Dr, Altamonte Springs, FL 32714 U.S.A.
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OVERTUIGINGEN MANAGEN MINI-CURSUS

Mini-Cursus:

Overtuigingen managen

„Je manier van observeren, ZOALS je observeert, heeft invloed op wat je als waar beschouwt. Je
manier van handelen, ZOALS je handelt, heeft invloed op wat je kunt. Onverenigbaarheden in je
observaties en vaardigheden komen voort uit verschillen in ZOALS...”

Avatar Wizard Cursus lezing 1991

Dingen die we zeggen, kunnen op het ene bestaansniveau waar zijn en op een ander
niveau niet. Dingen die we vanuit het ene perspectief als waar beschouwen, kunnen
vanuit een ander perspectief onwaar zijn. De meeste meningsverschillen en conflicten op
het gebied van religie, filosofie en psychologie, zijn niet zozeer het gevolg van wat wordt
waargenomen, maar komen voort uit een gebrek aan overeenstemming tussen waarne-
mingsniveaus of perspectief.

Methodes en procedures die een leven op één bestaansniveau kunnen transformeren,
kunnen op een ander bestaansniveau onbruikbaar of ineffectief zijn. 

Weten welk referentiekader de waarnemer gebruikt is van essentieel belang voor het
evalueren van de waarheid van een waarneming. Dronkenlappen zien soms echt roze
konijnen!

Omdat de procedures voor het managen van overtuigingen van Avatar het bewustzijn
dat van die procedures gebruik maakt rechtstreeks aanspreken, passen ze zich automa-
tisch aan bij het bestaansniveau dat door de betreffende persoon ervaren wordt.

Het is eenvoudig om dat, wat wij als ons bestaan beschouwen in specifiekere catego-
rieën of niveaus in te delen. We kunnen het bestaan definiëren en indelen naar de mate
van invloed of zekerheid waarmee we het waarnemen, naar de mate van overeenstem-
ming of verlangen dat door andere gezichtspunten wordt uitgedrukt, of volgens het
systeem of de methode waarmee we het waarnemen. We kunnen het hebben over
persoonlijke werkelijkheden, zintuiglijke werkelijkheden of begripsmatige werkelijkhe-
den, maar wanneer we het over een bestaansniveau hebben praten we uiteindelijk over
de uitkomst van onze overtuigingen.     

Overtuigingen zijn de gekleurde lenzen die uit alles-wat-is datgene filteren wat wij
willen ervaren. 

In deze mini-cursus wordt het verband onderzocht tussen je overtuigingen en je
ervaringen.

Overtuigingen

Overtuigingen kunnen erg krachtig zijn. Overtuigingen hebben meer invloed op
iemand’s succes of falen dan welke andere techniek of mogelijkheid ook. Overtuigingen
bepalen hoe je het leven zult ervaren. Ze kunnen behulpzaam zijn of belemmerend. 

Overtuigingen die je kunt onderzoeken en volgens je eigen inzichten kunt veranderen,
zijn bruikbare hulpmiddelen bij genezing, presteren, motivatie en ontdekken. Maar
onzichtbare of geïndoctrineerde overtuigingen, die het bewustzijn overheersen en als
ontegenzeggelijk waar worden beschouwd, vormen de grondoorzaak van menselijk
lijden. Ze kunnen enorm beperkend of zelfs zelfondermijnend zijn.
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Er zijn duizenden gammele overtuigings-
bruggen over de afgrond en elk daarvan
leidt naar een enigszins andere ervaring.

. . .onzichtbare of geïndoctrineerde 
overtuigingen, die het bewustzijn 

overheersen en als ontegenzeggelijk 
waar worden beschouwd, vormen 
de grondoorzaak van menselijk 

lijden. Ze kunnen enorm beperkend 
of zelfs zelfondermijnend zijn.
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Kunnen mensen leren om hun overtuigingen te managen? En zal dat
managen van hun overtuigingen enig effect hebben op hun werkelijk-
heid? Het antwoord op beide vragen is een hartgrondig ja!

De volgende vraag is: hoe moeilijk is het om overtuigingen te managen?
Hierbij moet je rekening houden met iemand’s zelfbewustzijn, hoe ver-
standig die is, de bereidheid of motivatie om te veranderen en de methode
die iemand volgt. Niet iedereen is in staat om zelfonderzoek te doen. Niet
iedereen is verstandig. Verder zijn sommige geloofsovertuigingen zodanig
van opzet, dat ze zichzelf onttrekken aan nader onderzoek of iedereen
straffen die ze ter discussie stelt of ze verandert. En tenslotte zijn sommige
methodes niet meer dan schijnvertoningen waarmee oude overtuigingen
door nieuwe vervangen worden, zonder dat de vrije wil van het individu
wordt versterkt. Dat zijn allemaal complicaties waarmee een effectieve
technologie voor overtuigingsmanagement rekening moet houden. 

In deze mini-cursus leer je meer over de kracht van overtuigingen en
welke rol die spelen in jouw leven. Je zult ook leren hoe je overtuigingen
bij jezelf en anderen kunt herkennen en tenslotte maak je kennis met een
goed uitgeteste methodologie (Avatar), die je effectief gereedschap
aanreikt voor het opsporen, evalueren en, als je daarvoor kiest, verande-
ren van de overtuigingen die jouw leven vormgeven.

Het fundamentele dilemma van het bestaan:

deel I

Uit een interview in Perspectief, 1996

Perspectief: Ik neem aan dat de vraag die je het meest gesteld wordt
luidt: “Wat is Avatar?” Dus, wat is Avatar?

Harry: Avatar gaat over elke realiteit die is, was of zal zijn. Ik weet dat dit
niet veel zegt maar het is de meest ware uitspraak die ik erover kan doen.
Avatar gaat over creatie, en dat omschrijf ik als alles wat definitie of
grenzen heeft in ruimte, tijd of gewaarzijn. Dat omvat het universum en
alles wat daar deel van uitmaakt. 

Aangezien de meeste mensen er niet echt klaar voor zijn om Avatar toe te
passen op een dergelijk omvattend niveau, heb ik het meestal over overtui-
gingen. Mensen weten instinctief, dat hun overtuigingen gevolgen hebben
in hun leven. Het fundamentele dilemma van het bestaan is: wat ga ik
geloven? Dat is de filosofische afgrond waar we allemaal vóór staan. Het is
de afgrond die “Ik weet het niet” heet. Het is gevaarlijk om het niet te

ZUIL 2: INZICHT
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De voornaamste obstakels tussen de
huidige vormen van beschaving en de
verlichte planetaire beschaving, waarin
ze uiteindelijk moeten integreren, zijn
niet-onderzochte overtuigingen
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weten. Aan de rand van de afgrond staan de winkeltjes van handelaars in
overtuigingen. Sommige winkels zijn royaal opgesierd met heilige verhalen.
Andere zijn Volkswagenbusjes, bestuurd door mensen die zieltjes proberen
te winnen voor een sekte. Iedereen verkoopt een overtuigingsprogramma
met een kaartje enkele reis naar het land van de waarheid aan de overzijde
van de ‘ik-weet-het-niet’-afgrond. Er zijn duizenden gammele overtuigings-
bruggen over de afgrond en elk daarvan leidt naar een enigszins andere
ervaring.

Wat Avatar anders maakt is, dat het overtuigingsprogramma blanco is, de
brug oersolide, en dat je een retourkaartje krijgt.

Perspectief: Dat klinkt als een proefrit maken met een overtuiging.
Harry: Dat klopt en het is geen probleem om haar weer in te leveren. 
Mensen ervaren overwegend wat ze geloven – ook al geloven ze soms

niet dat ze het geloven. 
Het probleem zit voor sommigen in het onderscheid tussen wat ze

geloven en wat ze beweren dat ze geloven. Dat is niet altijd hetzelfde.
Perspectief: Bedoel je, dat we onze overtuigingen niet altijd kennen, of

dat we niet ervaren wat we zeggen te geloven?
Harry: Precies. En dat is het probleem met positief denken. Je kunt op

elke spiegel in je huis briefjes plakken met: “Ik ben blij mezelf te zijn” en
dat een half uur lang opdreunen vóór elke maaltijd, maar het toch niet zo
ervaren. De reden waarom het je niet over de ‘ik-weet-het-niet’-afgrond tot
een echte ervaring leidt is, dat je de oversteek al gemaakt hebt en aan de
overkant iets anders ervaart. Misschien ben je daar aanbeland met het
kaartje: “Niets maakt me echt gelukkig”. Dat is de echte onderliggende
overtuiging waaruit alle positieve beweringen voortkwamen.

De geschiedenis van overtuigingssystemen

Uit het boek ‘Leven vanuit vrije wil’

De geschiedenis van de beschaving is het verhaal van overtuigingen die
voortkwamen uit, of overgenomen werden door invloedrijke personen.
Iedere politieke beweging, religie of filosofie vindt haar oorsprong in het
met zekerheid uiten van een bepaalde overtuiging. 

De oorspronkelijke overtuiging wordt meestal naar voren geschoven als
een spontaan commentaar. Hoe meer aandacht dat oplevert, hoe vaker het
herhaald wordt. Blijf uit de buurt van de tijger, anders probeert hij je misschien
op te eten.

Als de overtuiging wordt herhaald, verspreidt zij zich en verkrijgt zij de
status van echte kennis. Als kennis kan zij gebruikt worden om andere
overtuigingen te ondersteunen. Het is onveilig in de jungle? Waarom? Daar
woont de tijger.

Zo ontstaan overtuigingssystemen, raamwerken van kennis. 
Overtuigingssystemen lijken voort te komen uit een natuurlijk evolutio-

nair proces, maar ontstaan zij uit een situatie die om een oplossing vraagt, of
creëren zij een situatie die om een oplossing vraagt? Is de jungle gevaarlijk
vanwege de tijger of vanwege de overtuigingen over tijgers? Geven de
verwachtingen over de tijger hem een non-verbale suggestie over hoe hij
zich dient te gedragen? Bestaat er achter de schermen tussen levende
wezens een vorm van communicatie, die hun relaties op zodanige wijze
orkestreert, dat de verwachtingen van hun overtuigingen uitkomen?

Voordat de gewone man deze vragen kon stellen, ontdekte iemand helaas
dat overtuigingssystemen een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Zolang

OVERTUIGINGEN MANAGEN MINI-CURSUS
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mensen ertoe gebracht konden worden om behoefte te hebben aan overtui-
gingen, waren overtuigingssystemen verhandelbaar voor voedsel, onderdak
of bescherming. Hoe-je-omgaat-met-tijgers (of iets soortgelijks als tijgers, bv.
slangen, honger, neerslachtigheid, dood, etc.) was een waardevol overtui-
gingssysteem, voor zolang de tijger zijn rol als gevaarlijk roofdier bleef
vervullen. De strategie van ‘schiet-ze-dood-zodra-je-er-één-ziet’, droeg ertoe bij,
dat de vriendelijke tijgers die hun rol niet vervulden werden geëlimineerd.

In de loop der tijd kregen personen, families, stammen en zelfs overheden
een steeds groter gevestigd belang bij het aanprijzen van bepaalde overtui-
gingssystemen. In veel gevallen ging het overtuigingssysteem de basis
vormen voor het economisch voortbestaan van de groep. De verkoop van
overtuigingssystemen (of de sociale status die verworven kon worden met
het cadeau doen van overtuigingssystemen) werd de reden voor oprichting
van grote organisaties. Er ontstonden bekeringsgerichte religies.
Georganiseerden begonnen belasting te eisen van ongeorganiseerden.
Architectuur, kunst en wetenschap ontwikkelden zich ten dienste van de
trouwe gelovigen. 

Om te garanderen dat iemand’s organisatie zou overleven en tot bloei
gebracht kon worden, moest er een zorgvuldige balans in stand gehouden
worden tussen ‘de tijgers’ en de ‘oplossingen voor tijgers’. Te effectieve
oplossingen vereisten de creatie van uitdagender, en dus winstgevender
problemen. Nieuwe overtuigingen die uitmondden in ziektes, hongersnood
en doodsvijanden, gingen de plaats innemen van onze angst voor de tijger. 

De overtuigingsoorlogen begonnen. Als een groep merkte dat haar macht
en de invloed van haar bijzondere geloofssysteem werden uitgehold door
de introductie van een concurrerend geloofssysteem, dan werden haar
jonge mannen grondig geïndoctrineerd met de overtuigingen van de groep
en geronseld voor het leger. Elke historische studie laat zien dat een
aanvankelijke strijd tussen overtuigingen (een geschil!) de fundamentele
factor is in de conflicten op onze planeet.

Oorlogen gingen zelden over de vraag wiens overtuiging de beste erva-
ring zou creëren, maar waren meer een strijd om te bepalen wiens overtui-
gingen (net als het nageslacht) zouden overleven. Uiteindelijk werd de
juistheid van een overtuiging bepaald door het fanatisme van de gelovigen. 

De ironie van oorlog was, dat hele beschavingen vochten om overtuiging-
systemen in stand te houden die uitmondden in zelfonderdrukking,
waardoor ze meer zelfvernietiging creëerden dan de meest dodelijke
wapens van de vijand. Het fascisme stak de kop op. 

Overtuigingen werden verheerlijkt. Door middel van de leerplicht
werden hele generaties geïndoctrineerd met overtuigingen. Overtuigingen
werden steeds belangrijker, totdat er zelfs meer belang aan gehecht werd
dan aan het leven zelf. Ieder lid dat niet voor de overtuiging van de groep
wilde vechten en zijn leven niet op het spel wilde zetten, werd bestempeld
als lafaard. 

De onmenselijkheid waarmee de strijd gevoerd werd in naam van het
‘ware geloof’, was onovertroffen. Als mensen voor het ware geloof vochten,
was geen compromis mogelijk. Er viel geen genade te verwachten van de
man die zijn vijand met een ‘foute overtuiging’ moest vernietigen om de eer
van de familie, het land en misschien wel zijn eigen zielenheil te redden.
Hoe meer bloed werd vergoten bij het krachtig naar voren brengen van een
overtuiging, des te heiliger en aanstekelijker de overtuiging werd voor
volgende generaties.

Meer dan eens werden overtuigingen over het vaderland, God en economi-
sche behoeften, gebruikt ter rechtvaardiging van wereldoorlogen die zowel
de beschavingen van de overwinnaars als de overwonnenen in de as legden.

Het aanleren van tolerantie zou wel eens één van de belangrijkste lessen
kunnen zijn die er bestaan.

Overtuigingssystemen lijken voort te komen
uit een natuurlijk evolutionair proces, maar

ontstaan zij uit een situatie die om een
oplossing vraagt, of creëren zij een situatie

die om een oplossing vraagt?
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Werken met overtuigingen
Uit het ReSurfacing werkboek

Denk eens na over de vraag: “Worden mijn overtuigingen gevormd
door mijn ervaringen, of ervaar ik datgene waarvan ik overtuigd ben?”

Als je de overtuigingen bekijkt die voortkomen uit jouw ervaring met
het universum, d.w.z. ‘daar-en-daardoor ben ik ervan overtuigd dat...’
dan heb je het over je overlevingsinstincten. Dan praat je over je vermo-
gen om je aan te passen aan de dingen zoals die nu eenmaal zijn. Dat is
defensief leven, waarbij je bewustzijn slechts op een heel laag pitje staat.

Als je het gezichtspunt inneemt, dat je ervaring met de wereld de bron
is van al je overtuigingen, levert dat als straf op, dat je een oog-om-oog-
tand-om-tand-schepsel wordt, dat gebukt gaat onder oude beperkingen
en dat alsmaar uitgedaagd wordt om te overleven: een wereld van ikke,
ikke, ikke en de rest kan stikke.

Dus zo sta je er dan voor, jachtig rondhollend in een poging om uit te
maken welke zaken je de das om zullen doen en wat je kunt ondernemen
om nog iets langer te overleven. En dan wandelt onaangekondigd één of
andere Bodhisattva, een Avatar, je leven binnen en herschept de werke-
lijkheid met zulke pure daden uit een overtuiging vanuit vrije wil, dat
ergens diep binnenin, vanuit een plek achter degene die je dacht te zijn,
een nieuw ‘ik’ wakker wordt. 

De dingen zien er vanaf die plek anders uit, helderder, minder bedrei-
gend. Je houding verandert van iemand die lijdzaam overleeft naar die
van nieuwsgierige onderzoeker. Je begint verbanden te leggen, patronen
te zien.

Worden je ervaringen beïnvloed door wat je gelooft? 
In het begin staan mensen wantrouwend tegenover die vraag. Het lijkt

al te gemakkelijk. Dan gaan ze, louter uit nieuwsgierigheid, eens zorgvul-
diger kijken. Ja, het geloven in bepaalde zaken creëert normen waaraan
zij hun ervaring afmeten. Ze geloven in bepaalde morele waarden. Dit is
goed en dat is slecht. En ja, soms veranderen morele waarden en is het
mogelijk dat je van bepaalde zaken gaat genieten die je nu niet leuk vindt. 

Het lijkt erop, dat hoe jij het universum ervaart wel eens evenveel te
maken zou kunnen hebben met wat je gelooft, hoe je het opvat, als met
wat er werkelijk gebeurt.
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beïnvloed door wat 
je gelooft?
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OEFENING 1: OVERZICHT VAN JOUW OVERTUIGINGEN

Doel: Bepalen of de overtuigingen die je erop nahoudt helpend zijn of
belemmerend.

Verwachte resultaten: Inzichten, herstructureren van je eigen werkelijk-
heid vanuit vrije wil.

Instructies:

Schrijf drie dingen op die je gelooft over jezelf.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over relaties.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over geld.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over regeringen.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over werk.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________8
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Schrijf drie dingen op die je gelooft over je vaardigheid.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over je gezondheid.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over je familie.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Schrijf drie dingen op die je gelooft over de toekomst.

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Zet achter elke overtuiging die je hebt opgeschreven een (H) als je de overtui-
ging als helpend ervaart, en een (B) als je ze als belemmerend ervaart.

Welke overtuigingen
heb jij opgeborgen?
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ZUIL 2: INZICHT

OEFENING 2: WEET JE DAT ZEKER, OF GELOOF JE HET
ALLEEN MAAR?

Hoeveel invloed een overtuiging heeft op de werkelijkheid die je ervaart,
hangt af van de mate van zekerheid die de overtuiging voor jou heeft. Iets
zeker weten betekent, dat je de twijfels achter je gelaten hebt.

Doel: De wisselende kracht van een overtuiging laten zien.

Verwacht resultaat: Een voelbare ervaring van veranderende zekerheid.

Instructie één: Verschuif je gevoel van zekerheid in stappen, van geloven
naar zeker weten, bij het uitspreken van de volgende zinnen:

God bestaat.
De mens moet vrij zijn.
Ik ben aantrekkelijk.
Ik kan beter.
Ik beslis.

Instructie twee: Verschuif je gevoel van zekerheid in stappen, van zeker
weten naar geloven, bij het uitspreken van de volgende zinnen:

God bestaat.
De mens moet vrij zijn.
Ik ben aantrekkelijk.
Ik kan beter.
Ik beslis.

Instructie drie: Neem de uitspraken die je in oefening 1 opschreef nog
eens door en beslis op een zekerheidsschaal van 1 (twijfel) tot 10 (weten)
welke mate van zekerheid ze voor jou hebben.

Het fundamentele dilemma van het bestaan:

deel II

Perspectief: Maar hoe kom ik erachter wat ik werkelijk geloof? Welk
kaartje heb ik gekocht op de overtuigingenmarkt?

Harry: De gemakkelijkste manier is om de weg terug te volgen vanuit je
ervaringen. Als jij je ongelukkig voelt, dan kun je er vrij zeker van zijn,
dat je gelovig over de afgrond bent gesprongen met de overtuiging dat je
ongelukkig zou worden. 

10
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Als je jouw echte overtuiging vindt, kun je de Avatar technieken
gebruiken om haar te veranderen. Als je dat doet, verandert datgene wat
jij ervaart. Tot het moment waarop je de echte overtuiging vindt, geloof je
‘er overheen’ en worden je ervaringen slechts oppervlakkig beïnvloed.

Perspectief: Dat is een goeie. Ik ken een hoop mensen die een workshop
of cursus doen en een nieuw jasje van overtuigingen aan hun leven toevoe-
gen. De invloed daarvan op hoe zij zich voelen is slechts van korte duur. 

Dat brengt me op een andere vraag: wat is het verschil tussen overtui-
ging en waarheid?

Harry: De grens tussen overtuiging en waarheid is soms een beetje
vaag, zeker als het gaat om kwaliteiten die niet louter fysiek zijn. 

Meestal komen we wel tot overeenstemming over empirische gebeurte-
nissen. Er valt bijvoorbeeld een boom om. Niemand heeft daar moeite
mee. De boom stond eerst overeind en nu ligt hij op de grond. We kunnen
nameten waar hij viel, hoe sterk de stam was, hoe oud hij was, etc.
Niemand hoeft hier iets te geloven. Je kunt naar de boom toelopen en er
tegenaan schoppen. Het is echt waar; de boom is omgevallen. 

Maar kom nu eens met de vraag: “Waarom is de boom omgevallen?”
Dan krijgen we de confrontatie met wat we moeten geloven.

Hij was oud en vermolmd. De wind heeft hem omver geblazen. Het
was Gods wil. Het was een teken. Dat soort boom valt altijd om.
Het kwam door een boze geest. Het kwam door de luchtvervui-
ling. Het kwam door het gat in de ozonlaag. Het kwam door een
aardbeving. Dat zijn allemaal overtuigingen. En natuurlijk vind
je bewijs als je in één van die overtuigingen gelooft. De wind-
snelheid was 55 km. per uur en creëerde een belastingsfactor die
de sterkte van de boom te boven ging. 

En dan vraag iemand: “O ja? En waarom vielen alle bomen
dan niet om? En waarom had de wind een snelheid van 55 km.
per uur?” 

De zonnewarmte veroorzaakte een atmosferische storing tussen
de oceaan en het land.

En dan vraag jij: “O, en waarom gebeurde dat dan?”
Als je toevallig in een plagerige stemming bent, blijf dan koppig

doorvragen naar een nog fundamenteler waarom, en dan kom je uiteinde-
lijk altijd uit bij onze ik-weet-het-niet afgrond.

Bij dit ik-weet-het-niet begint de hele keten van overtuigingen over de
reden waarom de boom is omgevallen. Als we de keten zo lang maken
dat niemand zich meer in de afgrond stort, hebben we een ‘wetenschap-
pelijke’ verklaring voor waarom bomen omvallen.

Perspectief: En? Waarom viel de boom om?
Harry: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Maar zie je, niet weten is gevaar-

lijk. Er ontstaat angst. Angst leidt tot misschien-verklaringen. Dus laten
we zeggen dat ik de boom heb omgeduwd om iets duidelijk te maken. Ik
heb het met opzet gedaan.

Perspectief: En wat wilde je duidelijk maken?
Harry: Wat ik duidelijk wilde maken is, dat rond deze simpele gebeur-

tenis van een boom die omvalt, zich een realiteit kan ontwikkelen die
helemaal uit overtuigingen voortkomt. Een realiteit met wind en stress-
factoren en zonnewarmte, etc. Als er maar genoeg mensen zijn die deze
overtuigingen aannemen, zal iemand ons boombeugels gaan verkopen. 

Uiteraard bestaan er andere realiteiten die net zo plausibel zijn.
Bijvoorbeeld bodemvochtigheid en wortelrot.

Wat nu zo interessant is, is dat mensen die de bodemvochtigheid/wor-
telrot realiteit ervaren, gemakkelijk kunnen inzien dat de realiteit van de
mensen van de windstress-factoren op een overtuigingssysteem berust.

Tot het moment waarop je de echte
overtuiging vindt, geloof je ‘er overheen’ en
worden je ervaringen slechts oppervlakkig
beïnvloed.
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Van binnenuit gezien lijkt elke 
realiteit oneindig, lijkt elke overtuiging 

de waarheid te zijn.
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Ze hebben niet altijd een even scherp oog voor hun eigen realiteit. 
Diep binenin ons zit een triest, klein ventje dat duidelijk ziet, dat de

realiteit van alle andere mensen gebaseerd is op overtuigingen. Hij zit
gevangen in zijn eigen overtuiging over waarheid. Hij deinst terug voor
de afgrond en zoekt aan de lopende band verklaringen. Als hij zichzelf de
ruimte geeft om zijn eigen overtuigingen als overtuigingen te zien, zal hij
tot echte wijsheid komen.

Perspectief: Dat is een duidelijke metafoor. Ik denk dat mijn volgende
vraag dan zal worden, waarom ik mijn overtuigingen zou willen discreë-
ren – om je eigen woorden te gebruiken.

Harry: Dat hoef je ook niet te doen. Het is niet de bedoeling van Avatar
om je werkelijkheid te vernietigen of datgene wat jij gelooft te verande-
ren. Bij Avatar gaat het er alleen maar om dat je verband legt tussen jouw
overtuigingen en je ervaringen. De boodschap van Avatar aan de mensen
is, dat ze bron van hun werkelijkheid kunnen zijn. Ze zouden hun
associatie met de ene realiteit kunnen beëindigen en door kunnen gaan
naar de volgende. We zitten zelden of nooit vast in een realiteit die we
niet kunnen veranderen door eenvoudigweg te besluiten om onze
overtuigingen te veranderen.

Perspectief: Dus bij Avatar maken de mensen zelf uit of ze wel of niet
willen veranderen?

Harry: Absoluut. De enige reden om voor verandering te kiezen is dat
we, naarmate we meer levenservaring krijgen, ook willen dat onze
realiteit een betere afspiegeling wordt van onze nieuwe wijsheid. 

Je hoeft niet alle opgaven uit het rekenboek te maken voordat je kunt
doorgaan met algebra. Er komt een moment dat je het door hebt. Deze
getallen en deze functies geven deze resultaten. Gesnapt! Tijd om verder
te gaan.

Perspectief: En rekenen is een overtuigingssysteem?
Harry: Ja en algebra ook. Dat geldt voor elke realiteit waar je van

buitenaf tegenaan kijkt. Maar dat betekent niet, dat jij je niet kunt onder-
dompelen in een bepaalde realiteit en er de basisovertuigingen van kunt
aanleren en er naar hartelust mee kunt spelen. 

Zorg er alleen voor, dat je er niet zo in vastloopt, dat je de rest van je
leven alleen nog maar rekenopgaven maakt.

Perspectief: Ik moet steeds aan de uitdrukking ‘op één paard wedden’
denken.

Harry: Precies! Het doel van Avatar is ervoor te zorgen, dat je leven
meer voorstelt dan een leven waarin je op één paard wedt.

Perspectief: Ik denk dat we ons allemaal kunnen vinden in het idee, dat
we van bepaalde problemen en gebeurtenissen in ons leven geleerd
hebben wat we moesten leren en dat het nu tijd is om verder te gaan.
Waarom Avatar?

Harry: Vraag je me om een geloofssysteem te creëren? Oké, laten we
geloven, dat creëren en ervaren van realiteit slechts één van de vele
mogelijkheden is die het leven te bieden heeft. En laten we verder gelo-
ven dat, als we ons onderzoek van deze realiteiten hebben afgerond, we
weer nieuwe mogelijkheden gaan zien.

Perspectief: Dat klink me in de oren als een waarheid.
Harry: Goed. Dan kan het ons tot waarheid dienen, totdat we naar

tevredenheid geleerd hebben wat we moesten leren en op het punt
komen, dat we verder willen. Als we op dat punt zijn aanbeland komt
Avatar weer tevoorschijn.

Perspectief: Dat is interessant. Wil je zeggen, dat de reden waarom
Avatar op dit moment opduikt erin gelegen is, dat velen van ons klaar
zijn om verder te gaan?

ZUIL 2: INZICHT
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Harry: Ja. Ik denk dat veel mensen er klaar voor zijn om verantwoorde-
lijkheid te nemen voor zowel hun eigen doelbewuste evolutie als voor die
van de samenleving. Naarmate het leven zich ontplooit treedt er meer
integratie op en raken overtuigingen minder vast omlijnd. De tegenover-
gestelde ontwikkeling, waarin het leven meer afgescheidenheid kent en
overtuigingen vaststaander en meer begrensd worden, is verval. Evolutie
en verval moeten niet met elkaar verward worden.

Perspectief: Iets anders kwam bij me op terwijl we aan het praten
waren en misschien is het alleen maar een overtuiging. Ik bedoel: natuur-
lijk is het een overtuiging. Hoe moeten we dit gesprek voortzetten? Het
zijn toch allemaal overtuigingen, of niet? Opeens snap ik het!

Harry: Geen probleem. Laten we elkaar gewoon wat vermaken door te
geloven dat we bezig zijn om waarheid te ontdekken.

Perspectief: Oké, dat wil ik wel geloven – ik kies er vrijwillig voor om
dat te geloven! O, nu begrijp ik opeens de titel van je boek! Maar waar
was ik? O ja, het lijkt mij, dat de overtuigingen die gesteund worden door
de zintuigen van het lichaam meer vaststaand en echt zijn en dat de
zekerheid vervolgens afneemt als we dichter bij de grenzen komen van
wat we zintuiglijk kunnen waarnemen. Klopt dat? Maken we het bereik
van onze realiteit groter?

Harry: Dat is een mooie manier om naar een realiteit te kijken. 
Er bestaat een oud verhaal over een boer die een ontkiemende pom-

poen in een kruik stopt. Naarmate de pompoen verder groeit, vult hij de
kruik steeds meer op, maar op een gegeven moment kan hij niet verder
groeien. De kruik is de overtuigingsgrens van wat we kunnen ervaren.
Als de kruik breekt expandeert onze realiteit.

Perspectief: Oké, dat brengt me op een volgende vraag. Als je realiteit
maar door blijft groeien, hoe kun je er dan ooit uitstappen om een nieuwe
realiteit te creëren? Hoe kom je terug over de afgrond? Ben je niet gewoon
wat aan het toevoegen en veranderen aan je realiteit, bij elke keer dat je
overtuigingskruik breekt?

Harry: Je hebt gelijk. De echte uitgang zit ook niet aan de grens van een
realiteitsbubbel. Van binnenuit gezien lijkt elke realiteit oneindig, lijkt
iedere overtuiging de waarheid te zijn. Het retourbiljet vanuit dit onein-
dige gebied van overtuiging-tot-realiteit, vind je precies op de plaats waar
je nu bent en het wordt afgestempeld als je jezelf volledig ervaart als bron
van de creatie. En dan heb ik het niet over een schuldgevoel, maar over
kracht en bekwaamheid. Als bron van de overtuiging-tot-realiteit, kun je
haar aan- en uitzetten. Als ze aanstaat, is ze oneindig. Als ze uitstaat, ben
je verlicht. Denken, veronderstellen en geloven zijn gereedschappen
waarmee je onderzoek doet binnen een werkelijkheid. Ze zullen die
werkelijkheid niet uitschakelen. Slechts het volledig ervaren van een
overtuiging-tot-realiteit, zal haar uitschakelen.

Perspectief: Is het echt mogelijk om een werkelijkheid volledig te
ervaren?

Harry: Ja, dat kan maar het is een vaardigheid die begrepen en ontwik-
keld moet worden. Veel mensen verwarren ervaren met verklaren.
Sommige mensen zien denken en herinneren ten onrechte aan voor
ervaren. Alles wordt dan ingedeeld, in plaats van het te ervaren.
Sommige mensen verwarren ervaren met geloven of verbeelden, som-
mige met lijden – ervaren is een begrip waarover veel misverstanden
bestaan.

Perspectief: Hoe zou jij ervaren dan willen uitleggen?
Harry: Eigenlijk is het een meer fundamenteel verschijnsel dan taal of

begrijpen. Het heeft meer van doen met aanwezig zijn en voelen, dan met
intellectueel begrijpen. 13

OVERTUIGINGEN MANAGEN MINI-CURSUS
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Transparante overtuigingen

De eerste indruk die je van een transparante overtuiging hebt is, dat ze
absoluut waar is. Zo is het leven nu eenmaal. Zo ben ik gewoon. Hier is
het bewijs! Maar dan gebeurt er iets grappigs. Je ontdekt dat het bewijs
waardoor je die overtuiging erop nahoudt, in feite geleverd wordt door
die overtuiging zelf. Dan begint zich een patroon af te tekenen. 

Je persoonlijke werkelijkheid is een afspiegeling van wat je werkelijk
gelooft. Dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als wat je denkt te

geloven. 
Wanneer een overtuiging transparant is handel je vanuit die

overtuiging zonder dat je het in de gaten hebt. Transparante
overtuigingen helpen je bijna nooit maar kunnen je juist vreselijk

ondermijnen. De meeste heb je aangenomen op een moment dat je er
even niet bij nadacht en doorgaans zijn ze zelfsaboterend.

Transparante overtuigingen ontdek je door jezelf ertoe te zetten 
ze uit te spreken, waarna je wat afstand neemt en kijkt naar wat je

zojuist hebt gezegd. Transparante overtuigingen zitten vaak verscholen
achter de behoefte om gelijk te hebben. Vandaar dat het opsporen van
transparante overtuigingen een zekere mate van kwetsbaarheid vereist.

OEFENING 3: TRANSPARANTE OVERTUIGINGEN

Doel: Transparante overtuigingen ontdekken.

Verwachte resultaten: inzichten, persoonlijke transformatie.

Instructies
Transparante overtuigingen ontdekken doe je met een metgezel of met

een groep. De oefening kan vele malen worden herhaald.

Stap 1: De begeleider of groepsleider vraagt: “Wat zou je graag willen
veranderen?” totdat er een situatie naar voren gebracht wordt.

Stap 2: Als de situatie waar het om gaat nauwkeurig bepaald is, gaat de
begeleider of groepsleider op zoek naar: 
• de overtuigingen die deze situatie creëren
• de ervaringen die de overtuigingen versterken, d.w.z. die zekerheid

verschaffen aan die overtuigingen, 

door te vragen: 

(a) Wat voor overtuiging zou iemand kunnen hebben, die .... ervaart (de
situatie)?

(b) Hoe zou iemand bewijzen dat die overtuiging waar is?
(c) Wat voor andere overtuiging zou iemand nog meer kunnen hebben,

die .... ervaart (de situatie)?
(d) Hoe zou iemand bewijzen dat die overtuiging waar is?

(c) en (d) worden afwisselend herhaald totdat de cursist een realisatie heeft.

14
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Indeling van overtuigingssystemen

OVERTUIGINGSSYSTEMEN TYPE ÉÉN
Overtuigingssystemen Type één, doen een emotioneel beroep op angst,

sympathie, wantrouwen of haat. “Je kunt dit maar beter geloven, want
anders.” Loyaliteit aan Overtuigingssystemen Type één, wordt meestal in
stand gehouden door één van de volgende twee overtuigingen in een
bepaalde vorm naar voren te schuiven:

Als je twijfelt aan de juistheid van je eigen overtuigingssysteem, getuigt dat
van een gebrek aan trouw of eergevoel. 

Als een ander je overtuigingen in twijfel trekt, is dat een vijandige daad die
wordt ingegeven door kwaadwillendheid.

Overtuigingssystemen Type één, zijn er doelbewust op gericht om de
vermogens van de gelovigen om te observeren, onderscheid te maken of
te redeneren, lam te leggen. Leden die twijfelen worden gedwongen tot
boetedoening, door daden van berouw en opoffering waarmee ze zichzelf
schade toebrengen.

Behalve degenen die het meest emotioneel afhankelijk zijn, ontwikkelt
iedereen op den duur een afkeer tegen de manipulatieve angst en het
emotionele appèl van Overtuigingssystemen Type één. De meeste haken
af, vaak vol schaamte en spijt over hun vroegere gedrag en eigen goedge-
lovigheid.

OVERTUIGINGSSYSTEMEN TYPE TWEE
Overtuigingssystemen Type twee krijgen hun steun door een beroep te

doen op de behoeftes en onzekerheden van de mensen. Dit zijn de
oplossingen voor de tijger of de geloofsantwoorden die we eerder bespra-
ken. Hier zie je de logica achter maatschappelijke normen en waarden, de
algemene kennis die gedachteloos wordt doorgegeven, de heersende
collectieve opvattingen over wat waar is. Type twee systemen bevatten
vaak stoïcijnse overtuigingen over het onvermijdelijke van lijden.

Type twee systemen zijn meestal transparant (onzichtbaar) voor hun
aanhangers. De overtuigingen waarop ze berusten worden zelden ter
discussie gesteld. De overeenstemming tussen de leden vormt een
onzichtbare doctrine, die mogelijk zelfs telepathisch van aard is, en als feit
wordt ervaren. Degenen die de overeenstemming in twijfel trekken,
worden meestal niet beschouwd als deskundige of als vijand, maar meer
als buitenstaander of als ongevaarlijke gek. 

Vooral de laatste eeuw zijn de kinderen van de aanhangers van
Overtuigingssystemen Type twee, hun onafhankelijkheid gaan bewijzen,
door zich af te zetten tegen de heersende opvattingen van hun ouders.
Helaas maakt dat ze vaak ontvankelijk voor fanatieke sektes die
Overtuigingssystemen Type één propageren.

OVERTUIGINGSSYSTEMEN TYPE DRIE
Overtuigingssystemen Type drie, zijn gebaseerd op feitelijk bewijs.

Gelovigen van Type drie systemen verzetten zich over het algemeen
tegen het idee dat zij betrokken zouden zijn bij een overtuigingssysteem
en spreken liever van wetenschappen, technologieën of van harde,
objectieve feiten.

Aanhangers van Type drie zijn vaak verslaafd aan denken en/of
argumenteren. Om een gezichtspunt te kunnen overwegen dat buiten
hun denkmodel valt, is voor velen van hen een omgeving nodig waar
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Uit onderzoek is
gebleken dat ...

Zo is het leven.
Bij mij komt
alles altijd

vanzelf goed.

In de jungle is 
het niet veilig.

TYPE ÉÉN TYPE TWEE TYPE DRIE TYPE VIER

Doen een emotioneel
beroep op angst,
sympathie, wantrou-
wen of haat. Zijn er
doelbewust op
gericht om de
vermogens van de
gelovigen om te
observeren, onder-
scheid te maken of 
te redeneren, lam 
te leggen. 

Krijgen hun steun
door in te haken op
de behoeftes en
onzekerheden van
de mensen. Bevatten
vaak stoïcijnse
overtuigingen over
het onvermijdelijke
van lijden. Zijn
meestal transparant
(onzichtbaar) voor
hun aanhangers.

Zijn gebaseerd op
feitelijk bewijs.
Aanhangers van
Type drie zijn vaak
verslaafd aan
denken en/of 
argumenteren.

Bestaan uit welbe-
wust gecreëerde
overtuigingen.
Overtuigingssystemen
Type vier bepalen de
regels en speelruimte
voor de andere
types.
Overtuigingssystemen
Type vier zijn
meestal tijdelijk en
veranderlijk.

Indeling van overtuigingssystemen
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Overtuigingssytemen Type één, twee en
drie, zijn in verschillende mate onwetend
over het bestaan van Overtuigingssystemen
Type vier. Overtuigingssystemen Type vier
bepalen de regels en speelruimte voor de
andere types.

een type vier
overtuigingssysteem
creëren
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oordelen tijdelijk worden opgeschort en waar een strakke discipline
wordt opgelegd voor het kalmeren van mentale processen. 

De intelligentere aanhangers van Type drie, die het rolmodel vormen
voor ambitieuze studenten die willen ontsnappen aan de structuren van
Type één en twee, zijn uiterst overtuigend en kunnen veel feiten aan-
voeren die de waarheid van hun ‘objectieve’ overtuigingssystemen
onderbouwen. Type drie aanhangers beargumenteren de juistheid van
hun overtuigingen, door veel van hun argumenten te baseren op
zintuiglijke indrukken (m.n. pijn), feiten uit het verleden en logische
veronderstellingen. 

Hun waarheid blijkt na onderzoek nooit meer te zijn dan de overtui-
ging, dat bepaalde factoren een grotere voorspelbare herhaalbaarheid
hebben dan andere factoren. Hun basisaanname is dat consistente
gedragingen, van mensen of van materie, een waarheid bewijzen. 

Soms gaat een Type drie gelovige twijfel ervaren aan de juistheid van
zijn of haar gelijk en begint dan, vanuit een nieuw perspectief, te zien
dat bepaalde feiten echt niet meer zijn dan de basisovertuigingen over
één bepaalde werkelijkheidsdimensie die zich tussen alle andere
mogelijkheden voordoet. Op dat moment begrijpen ze echt hoe het met
paradigma’s zit.

Dit gebeurt vaak met mensen die de Avatar Cursus volgen.

OVERTUIGINGSSYSTEMEN TYPE VIER
Overtuigingssystemen Type vier bestaan uit welbewust gecreëerde

overtuigingen. Ze worden gecreëerd om de scheppers ervan de gelegen-
heid te geven om ervaringen en nieuwe perspectieven op te doen en
zichzelf uiteindelijk te overtuigen van hun eigen onbegrensde bron. Dit is
het overtuigingssysteem van goden. Avatar is een Overtuigingssysteem
Type vier.

Overtuigingssytemen Type één, twee en drie, zijn in verschillende mate
onwetend over het bestaan van Overtuigingssystemen Type vier.
Overtuigingssystemen Type vier bepalen de regels en speelruimte voor de
andere types. 

Overtuigingssystemen Type vier, zijn meestal tijdelijk en veranderlijk
want er bestaat geen harde werkelijkheid die zij willen weerspiegelen.
Het Avatar materiaal bevat instructies en gereedschappen die je kunt
gebruiken om welbewust de vele variaties van Type vier overtuigingen te
creëren, managen en met plezier te ervaren. 

De aanhangers van Type vier systemen, zien hun overtuigingen en die
van anderen als de blauwdruk voor een ervaringsgerichte werkelijkheid.
Type vier gelovigen gebruiken overtuigingen om welbewust in het
medium van ervaring te creëren. Zij geloven met het doel te ervaren.
Meestal waarderen en respecteren zij andere overtuigingssystemen maar
verdedigen die zelden. Ze veranderen regelmatig van overtuiging om
nieuwe mogelijkheden en nieuwe facetten van ervaring te onderzoeken.

Welke ervaring wil jij onderzoeken?

OVERTUIGINGEN MANAGEN MINI-CURSUS
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ZEVEN ZUILEN VAN VERLICHTING
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JE VOLGENDE STAP
Wanneer je er aan toe bent, om de innerlijke werking van je eigen
bewustzijn te onderzoeken en vertrouwd te raken met de creatie die jij
als jezelf beschouwt...

Neem contact op met je plaatselijke Avatar Master, ga naar
AvatarBookstore.com, e-mail Avatar@AvatarHQ.com of 
bel naar: 01 407-788-3090. Voor Nederlandse boeken: 
024 – 3452154 Avatar Netwerk – services.

BESTELLEN

GA MET DE ANDERE ZES ZUILEN AAN DE SLAG

De AvATAr mini-cursussen

Dit is een boek om thuis mee te werken en er staan zeven Avatar mini-
cursussen in. Met deze mini-cursussen kun je voor jezelf zien en voelen
hoe inspirerend en gemakkelijk de Avatar oefeningen in feite zijn. Neem
deze gelegenheid waar om meer inzicht te krijgen in het leven en hoe jij
dat leeft – leer een aantal Avatar oefeningen kennen uit de eerste hand.  

De mini-cursussen in de Zeven zuilen van
verlichting gaan over de belangrijkste facetten van
verlichting:

1. Gewaarzijn (Basiscursus voor het hanteren 
van aandacht)

2. Inzicht (Overtuigingen managen)

3. Vastberadenheid (Basiscursus: Wil)

4. Perspectief (Definitie creëren)

5. Compassie (de Vergevingsoptie)

6. Integriteit (Cursus Persoonlijke Integriteit)

7. Afstemming (Basiscursus: Levensafstemming)



W
W

W
.A

VAJE VOLGENDE STAP

THEAVATARTIMES.COM
OnDerZOeK en Begrijp heT verBAnD Tussen je

OverTuigingen en je ervAringen.
Harry Palmer, auteur van het Avatar Materiaal heeft een gratis serie e-mails

(gedurende 26 weken) gecreëerd, waarin zulke onderwerpen onderzocht

worden als: verbeter je vermogen om sturing te geven aan je leven, ervaar echt

wat geluk en plezier is, twee aanpakken om stress te verminderen en nog veel

meer. Deze nieuwsbrieven zijn vertaald in een groot aantal talen. Abonneer je

GRATIS op TheAvatarTimes.com

AVATARRESULTS.COM
persOOnlijKe verhAlen & inZichTen vAn AvATAr

cursisTen
Na elke cursus ontvangt Star’s Edge een heleboel post waarin Avatar

cursisten hun inzichten, liefde, dankbetuigingen, erkentelijkheid en steun tot

uitdrukking brengen. Een fractie van de meer dan 500.000 brieven die Star’s

Edge ontvangen heeft van onze cursisten zijn na te lezen op deze website.

THEAVATARCOURSE.COM
jOuw ingAng Om heT KrAchTigsTe ZelfOnTwiKKel-
ingsprOgrAmmA DAT BesTAAT Te OnDerZOeKen

Wil je meer weten over het Avatar pad? Dan is deze website de beste

startplek. Je kunt artikelen van Harry downloaden, Avatar video’s bekijken, je

abonneren op de gratis Avatar Times nieuwsbrieven, contact opnemen met een

plaatselijke Avatar Master, je inschrijven voor het Avatar Journal en meer.

AVATARJOURNAL.COM
inZichTen & gereeDschAppen vOOr De expAnsie vAn

BewusTZijn
Het Avatar Journal is een gratis online publicatie met nieuws en artikelen uit

de hele Avatar wereld. Neem een kijkje als je op zoek bent naar goed nieuws.

AVATAREPC.COM
BijDrAgen AAn De creATie vAn een verlichTe

plAneTAire BeschAving
Op deze site kun je informatie vinden over Star’s Edge International, het

bedrijf dat de Avatar cursussen coördineert en tevens links naar andere Avatar

websites.

AVATARBOOKSTORE.COM
De plAATs vOOr AvATAr puBlicATies & prODucTen

Wil je een exemplaar van Leven vanuit vrije wil en ReSurfacing delen met

een vriend? Zoek je naar Harry’s toespraak over Levensuitdagingen op dvd? Of

wil je graag een Love Precious Humanity t-shirt? Dit is de plaats voor Avatar

publicaties en producten.



ZEVEN ZUILEN VAN VERLICHTING
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CONTACT MET EEN AVATAR MASTER BIJ JOU IN DE BUURT

Wil je meer te weten komen over jezelf en de wereld waarin je leeft?
Wil je de creatie die jij als jezelf beschouwd nog diepgaander onder-
zoeken? Laat dan een Avatar Master contact met je opnemen. Met
duizenden Avatar Masters over de hele wereld woont er vast wel eentje
bij jou in de buurt. Stuur je naam, adres en telefoonnummer op naar:

Star’s Edge International
237 N Westmonte Dr
Altamonte Springs, FL 32714 USA

tel: 407-788-3090 or 800-589-3767
fax: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com
website: www.AvatarEPC.com

www.AvatarEPC.eu

Laat ons even weten wat de meest geschikte tijd en manier is om contact met je
op te nemen en dan vragen we een gelicenseerde Avatar Master om het te doen.



WIE IS HARRY PALMER?
Schrijver, leraar, spreker, wetenschapper, programmeur, milieuactivist,

zakenman, spiritueel leider, onderzoeker – Harry Palmer is een
Renaissance mens in de ware zin van het woord. Meer dan 30 jaar heeft
Harry een prominente rol gespeeld op het gebied van bewustzijnsont-
wikkeling. In zijn bestseller Leven vanuit vrije wil (die momenteel in 19
talen verkrijgbaar is) beschrijft hij zijn persoonlijke ontdekking van
verlichting en lanceert hij de hogelijk gewaardeerde, wereldwijde
workshop die de Avatar Cursus genoemd wordt. Zijn loffelijk streven om
bij te dragen aan de creatie van een verlichte planetaire beschaving is
door tienduizenden mensen overgenomen. 

Palmer’s onderliggende bedoeling is, om mensen een effectieve
techniek aan te leren waarmee ze hun leven kunnen verbeteren volgens
de blauwdruk die ze zelf ontworpen hebben.

Inmiddels beseft vrijwel iedereen die het werk van Harry Palmer in
alle eerlijkheid beschouwt, dat zijn geschriften van diepgaande invloed
zijn op het collectieve bewustzijn van de wereld. 
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