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MINI KURSY AVATARU
Mini kursy Avataru są okazją do zobaczenia i odczucia tego, jak

naprawdę proste i dające poczucie wewnętrznej siły są ćwiczenia
Avataru. Skorzystaj z tej szansy, aby dowiedzieć się więcej na temat
życia i sposobu w jaki je przeżywasz. Doświadcz kilku ćwiczeń
Avataru.

Wartość streszczenia

Streszczenie jest techniką uzgadniajacą punkty odniesienia. Jest to
ustna lub pisemna odpowiedź na nastepujące pytania: 1) Co postanowi-
łeś zrobić? 2) Co właściwie zrobiłes? 3) Co się właściwie wydarzyło?

Wartość streszczenia polega na tym, że porównując swój zamiar,
działanie i rezultat tego działania, nie polegasz na cudzej ocenie swo-
jego osiagnięcia (pracy, projektu, zadania, itd.) i jesteś w stanie ocenić
czy ćwiczenie zostało wykonane do końca, poprawnie i czy zostało
właściwie dobrane do celu, który chciałeś osiągnąć. Jeżeli celem wyko-
nania ćwiczenia jest pozbycie się bloku emocjonalnego a rezultat jest
taki, że jesteś ciągle zablokowany, oznacza to, że ćwiczenie było wyko-
nane niepoprawnie albo niewłaściwie dobrane do tego, co próbowałeś
osiągnąć.

Deklaracja misji

Misją Avataru na świecie jest ułatwienie integracji
systemów przekonań. Kiedy dostrzeżemy, że jedyną
różnicą między nami są nasze przekonania i że mogą
być one tworzone lub nie tworzone bez trudu, gra
w słuszne i niesłuszne zaniknie, rozwinie się gra we
wspólne kreowanie i nastanie pokój.

Uwaga nauczyciele:
Star's Edge zaprasza do używania tego mini kursu Avataru®

jako modułu przeznaczonego do uczenia waszych studentów.
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Wykaz ćwiczeń mini kursu zarządzania
przekonaniami

CEL:
Badanie i zrozumienie związku pomiędzy twoimi przekonaniami i

doświadczeniami.

OCZEKIWANE REZULTATY:
Wgląd psychologiczny, przekształcenie osobistej rzeczywistości,

wzrost osobistej odpowiedzialności.

INSTRUKCJE:
Wykonaj poniższe ćwiczenia.

1 Przeczytaj: Przekonania _________

2 Przeczytaj: Podstawowy dylemat egzystencji: część I _________

3 Przeczytaj: Historia systemów przekonań _________

4 Przeczytaj: Przekonania poprzez które działamy _________

5 Zrób ćwiczenie nr 1: Remanent twoich przekonań _________

6 Zrób ćwiczenie nr 2: Czy wiesz, czy tylko wierzysz? _________

7 Przeczytaj: Podstawowy dylemat egzystencji: część II _________

8 Przeczytaj: Przeźroczyste przekonania _________

9 Zrób ćwiczenie nr 3: Przeźroczyste przekonania _________

10 Przeczytaj: Kolejność systemów przekonań _________

11 Streszczenie mini kursu _________
Na czystej kartce papieru odpowiedz na poniższe pytania:
a. Co postanowiłeś zrobić podczas tego mini kursu?
b. Co właściwie zrobiłeś?
c. Co się właściwie wydarzyło?

Zapraszamy do przysłania twojego streszczenia w formie e-maila na adres:
avatar@avatarhq.com lub do wysłania faxem na numer: 407-788-1052. Można
też je wysłać pocztą do: Star’s Edge International, 237 N Westmonte Dr,
Altamonte Springs, FL 32714
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Mini Kurs ZarZądZania PrZeKonaniaMi

Mini kurs:

Zarządzanie przekonaniami
“To CZYM jesteś kiedy obserwujesz, ma wpływ na twoją percepcję prawdy. To

CZYM jesteś kiedy działasz, ma wpływ na to, co możesz zrobić. Niespójność
pomiędzy obserwacją a umiejętnościami pojawia się jako rezultat różnic w tym
CZYMŚ...” 

Wykład z kursu Czarodzieja Avataru, 1991

Rzeczy, które wydają nam się prawdziwe na jednym poziomie istnienia,
mogą nie być prawdziwe na innym poziomie istnienia. Rzeczy, które
postrzegamy jako prawdziwe z jednego punktu widzenia, mogą nie być
prawdziwe z innego punktu widzenia. Większość nieporozumień i konflik-
tów, szczególnie w religii, filozofii i psychologii jest spowodowanych nie
tym co jest rozpatrywane, lecz niedopasowaniem poziomów obserwacji lub
punktów widzenia.

Praktyki i procedury, które zmieniają życie na pewnym poziomie istnie-
nia mogą nie działać lub nie mieć żadnego wpływu na innym poziomie
istnienia.

Znajomość punktów odniesienia obserwatora jest konieczna do tego, aby
ocenić prawdziwość obserwacji. Pijacy czasami widzą białe myszki!

Ponieważ procedury zarządzania przekonaniami używane w mini kursie
Avataru odnoszą się bezpośrednio do świadomości, która ich używa, same
się dostosowują do poziomu istnienia doświadczanego przez daną osobę. 

Można łatwo zorganizować to, co uważamy za istnienie, umieścić w
specyficznych kategoriach lub na określonych poziomach. Możemy zdefinio-
wać i skategoryzować istnienie poprzez uwzględnienie wpływu i siły
przekonania poprzez które je postrzegamy, poprzez zgodność lub pragnienia
innych punktów widzenia, jak również przez system lub metodę poprzez
które jest ono postrzegane. Możemy mówić o rzeczywistości osobistej,
rzeczywistości zmysłowej albo konceptualnej, jak również o podobieństwach
i różnicach, ale w końcowej analizie, kiedy mówimy o jakimkolwiek pozio-
mie egzystencji, będziemy mówili o skutkach działania naszych przekonań.

Przekonania są kolorowymi soczewkami, które filtrują z nieograniczonej
wszechrzeczy to, czego chcemy doświadczyć.

Poniższy mini kurs pomaga w zgłębieniu związku pomiędzy twoimi
przekonaniami i doświadczeniami. 

Przekonania
Przekonania mogą mieć wielką moc. Przekonania mają większy wpływ

na sukces lub porażkę danej osoby, niż jakakolwiek technika lub pojawia-
jąca się okazja. Przekonania determinują to, w jaki sposób doświadcza się
życia. Mogą być pomocne lub szkodliwe.

Przekonania, które można samodzielnie badać i modyfikować według
własnej woli, mogą być użytecznymi narzędziami przydatnymi w leczeniu,
osiągnięciach, motywacji i odkryciach. Niewidzialne lub wszczepione
poprzez indoktrynację przekonania, które dominują w świadomości i
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są tam tysiące chwiejnych mostów
przewieszonych przez przepaść i

każdy z nich prowadzi do nie-
znacznie innego doświadczenia.

niewidzialne lub wszczepione
poprzez indoktrynację przekonania,

które dominują w świadomości i
wydają się niepodważalnie prawdziwe,
są podstawową przyczyną indywidual-

nego cierpienia. Mogą poważnie cię
ograniczać a nawet doprowadzić do

sabotażu twoich wysiłków.
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wydają się niepodważalnie prawdziwe są podstawową przyczyną indywidu-
alnego cierpienia. Mogą poważnie cię ograniczać a nawet doprowadzić do
sabotażu twoich wysiłków.  

Czy ludzie mogą się nauczyć zarządzania swoimi przekonaniami? Czy
zarządzanie przekonaniami ma jakikolwiek wpływ na ich rzeczywistość?
Odpowiedzią na te obydwa pytania jest zdecydowane tak!

Nasuwa się tutaj następne pytanie: jak trudno jest zarządzać przekona-
niami? Trzeba wziąć pod uwagę samoświadomość danej osoby, jej zdrowie
psychiczne, chęć i motywację do zmiany oraz użytą metodologię. Nie każdy
jest zdolny do samooceny. Nie każdy jest zdrowy psychicznie. Pewne dok-
tryny są tak skonstruowane, aby mogły się zabezpieczyć przed zbadaniem
lub mogły ukarać każdego, kto je kwestionuje lub zmienia. I w końcu niektóre
metodologie są tylko rytuałami przeznaczonymi do zastępowania starych
przekonań nowymi bez wzbudzania determinacji osobniczej. Żeby skutecznie
zarządzać przekonaniami należy brać pod uwagę wszystkie te trudności.

Podczas robienia ćwiczeń tego mini kursu poznasz siłę swoich przekonań i
rolę jaką pełnią one w twoim życiu. Nauczysz się również rozpoznawać
przekonania u siebie i u innych i w końcu zapoznasz się z gruntownie
przetestowaną metodologią (Avatar), która dostarcza skutecznych narzędzi
używanych w celu identyfikacji, oceny i jeśli ty się na to zdecydujesz,
zmiany przekonań, które kształtują twoje życie.

Podstawowy dylemat egzystencji: część I 
Wywiad z pisma Perspektywa, 1996 r.

Perspektywa: Podejrzewam, że najczęściej zadawanym ci pytaniem jest: co
to jest Avatar? Więc co to jest Avatar?

Harry: Avatar dotyczy każdej rzeczywistości, która jest, była lub będzie.
Wiem, że to nie jest pełny opis, ale jest to najprawdziwsze stwierdzenie jakie
mogę przedstawić. Avatar radzi sobie z kreacją, którą określam jako cokol-
wiek, co ma definicję lub ograniczenia w przestrzeni, czasie lub wyższej
świadomości. To zawiera w sobie cały wszechświat i wszystko co w nim jest.

Ponieważ większość ludzi nie jest gotowa aby zastosować Avatar na tak
wszechogarniającym poziomie, zwykle mówię o przekonaniach. Ludzie mają
instynktowną znajomość faktu, że ich przekonania mają wpływ na ich życie.
Podstawowym dylematem istnienia jest to, w co wierzyć. Jest to filozoficzna
przepaść, z którą wszyscy się konfrontujemy. To jest przepaść nazywana “nie
wiem”. Niebezpiecznie jest nie wiedzieć. Na brzegu tej przepaści stoją
stragany sprzedawców przekonań. Niektóre są pełne przepychu i uświęcone
historiami. Inne to stare Volkswageny prowadzone przez zaganiaczy do
kultów.

Filar 2: Wgląd
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niezbadane przekonania są podsta-
wowymi przeszkodami stojącymi
pomiędzy obecnie istniejącymi
modularnymi cywilizacjami a oświe-
coną planetarną cywilizacją, w którą
muszą się one w końcu zintegrować.
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Każdy sprzedaje program przekonań i bilet w jedną stronę do krainy
prawdy, która znajduje się po drugiej stronie przepaści “nie wiem”. Są tam
tysiące chwiejnych mostów przewieszonych przez przepaść i każdy z nich
prowadzi do nieznacznie innego doświadczenia.

To, co odróżnia Avatar to to, że program przekonań jest czysty i niewy-
pełniony, most jest solidny a bilet jest w obie strony!

Perspektywa: To wygląda tak, jakby się brało przekonanie na jazdę
próbną.

Harry: To dobrze i nie ma specjalnego zamieszania wokół zwrotu tego
przekonania.

Ludzie w większości doświadczają tego, w co wierzą, nawet jeśli czasami
nie wierzą, że w to wierzą.

Dla niektórych trudne jest rozróżnienie pomiędzy tym, w co wierzą, a
tym w co udają, że wierzą. To nie zawsze jest to samo.

Perspektywa: Czy chcesz przez to powiedzieć, że nie zawsze wiemy w co
wierzymy, lub doświadczamy tego, w co twierdzimy, że wierzymy?

Harry: No właśnie. I to jest wada pozytywnego myślenia. Możesz
umieścić karteczki na każdym lustrze w domu mówiące: “jestem szczę-
śliwy, że jestem sobą” i podśpiewywać to sobie przez pół godziny przed
każdym posiłkiem i nadal tego nie doświadczyć. Powodem dla którego to
nie jest w stanie przenieść cię na drugą stronę przepaści “nie wiem” do
prawdziwego doświadczenia jest to, że już jesteś po drugiej stronie
doświadczając czegoś innego. Może przybyłeś z biletem “nic nie jest w
stanie mnie uszczęśliwić”. To jest twoje prawdziwe przekonanie, które jest
powodem wszystkich twoich pozytywnych zapewnień.

Historia systemów przekonań
Z książki Żyć w sposób zamierzony

Historia cywilizacji jest historią przekonań zapoczątkowanych lub
przyjętych przez wpływowych osobników. Każdy ruch polityczny, każda
religia, każda filozofia ma swój początek w pełnym pewności wyrażeniu
jednego przekonania.

To początkowe przekonanaie jest prawdopodobnie powiedziane jako
spontaniczna uwaga. Im więcej przyciąga uwagi, tym częściej jest powta-
rzane. Trzymaj się z daleka od tygrysa bo może cię pożreć.

Kiedy przekonanie jest powtarzane, rozprzestrzenia się i osiąga status
wiedzy. Jako wiedza może być używane do uzasadniania następnych
przekonań. W dżungli jest niebezpiecznie. Dlaczego? Tam mieszka tygrys.

Sytemy przekonań wydają sie być naturalnym procesem ewolucji, ale czy
wywodzą się one z sytuacji wymagającej rozwiązania, czy też kreują
sytuację wymagającą rozwiązania? Czy dżungla jest niebezpieczna z
powodu tygrysa czy też z powodu przekonań na temat tygrysów? Czy
oczekiwania stawiane tygrysowi przekazują mu bezsłowną sugestię
odnośnie wymaganego sposobu zachowywania się? Czy istnieje zakulisowe
porozumiewanie się pomiędzy istotami, które stanowi choreografię dla ich
wzajemnych stosunków zgodnie z jakimś postanowieniem czy oczekiwa-
niami kreowanymi przez ich przekonania?

Niestety, zanim ludzkość miała okazję do do zadania tych pytań, ktoś
odkrył, że systemy przekonań są wartościowe. Tak długo, jak ludzie mogą
być zmuszani do odczuwania potrzeby posiadania przekonań, mogą być
one wymieniane na jedzenie, schronienie lub bezpieczeństwo. Jak sobie

Mini Kurs ZarZądZania PrZeKonaniaMi
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Filar 2: Wgląd

radzić z tygrysem (lub czymś podobnym do tygrysa, np.: wężami, głodem,
depresją, śmiercią itd.) było wartościowym systemem przekonań tak długo,
jak długo można było polegać na tygrysie i jego roli niebezpiecznego
drapieżnika. Przyjęcie przepisów nakazujących zatsrzelenie każdego znajdującego
się w polu widzenia tygrysa, pomogło w wyeliminowaniu łagodnych tygrysów,
które nie spełniały swojej roli.

Wraz z upływem czasu, pewni osobnicy, rodziny, plemiona i w końcu
nawet organizacje rządowe rozwinęły usankcjonowane zainteresowanie
wychwalaniem pewnych systemów przekonań. W wielu przypadkach
system przekonań stał się podstawą ekonomicznego przetrwania danej
grupy. Sprzedaż sytemów przekonań (lub pozycja społeczna uzyskana
dzięki otrzymaniu daru w postaci sytemów przekonań) stały się podstawo-
wymi celami wielkich organizacji.

Narodziły się religie mające na celu nawracanie. Pojawiło się opodatko-
wanie niezorganizowanych przez zorganizowanych. W służbie wiernym
rozwinęły się architektura, sztuka i nauka.

Aby zapewnić żeby dana organizacja przetrwała i kwitła, należało
utrzymywać delikatny balans pomiędzy “tygrysami” i “rozwiązaniami
problemu tygrysa”. Rozwiązania, które były zbyt skuteczne wymagały
stworzenia problemów stawiających większe wyzwania i zapewniających
więcej zysków. Nowe problemy wynikające z chorób, głodu i istnienia
śmiertelnych wrogów wyparły strach przed tygrysem.

Zaczęły się wojny o przekonania. Gdy jakaś grupa zaczęła dostrzegać, że
jej siła i wpływy uzyskane przez specjalne systemy przekonań zostały
zachwiane przez wprowadzenie konkurencyjnych systemów przekonań,
młodzi ludzie byli poddawani bolesnej indoktrynacji przy użyciu przekonań
danej grupy i następnie wdrażani do armii. Każde dogłębne badania
historyczne ujawniają, że fundamentalnym czynnikem prowadzącym do
konfliktów na tej planecie jest początkowa niezgodność przekonań (kłótnia!).

Wojny były rzadko poświęcone temu, czyje przekonania mogą stworzyć
najlepsze doświadczenie, były natomiast rywalizacją o przetrwanie określo-
nych przekonań (jak i potomków). W końcu właściwość przekonania była
określana przez zawziętość jego wyznawców.

Ironią wojny był fakt, że całe cywilizacje walczyły w imię ochrony
systemów przekonań, których skutkiem było większe samozniszczenie niż
zniszczenia powodowane przez śmiercionośną broń przeciwnika. Pojawił
się faszyzm.

Przekonania zostały umieszczone na piedestale. Przy użyciu siły całe
pokolenia zostały poddane przymusowemu nauczaniu, które służyło
indoktrynacji za pomocą przekonań. Przekonania stały się tak ważne, że
osiągnęły większą wartość niż życie ludzkie. Każdy członek grupy, który
nie chciał walczyć i ryzykować życia, był uważany za tchórza.

Nie było nic bardziaj nieludzkiego niż walka w imię “prawdziwego
przekonania”. Nie było litości w walce o święte przekonanie. Nie okazy-
wano i nie oczekiwano miłosierdzia od człowieka, który był przekonany, że
honor jego rodziny, kraju i nawet zbawienie własnej duszy zależały od
zniszczenia innowiercy i wroga. Im więcej krwi zostało przelanej w imię
obrony przekonania, tym bardziej stawało się ono święte i zaraźliwe dla
przyszłych pokoleń.

Wielokrotnie przekonania dotyczące kraju, Boga i potrzeb gospodarczych
uzasadniały wojny światowe, które pozostawiły zarówno zwycięskie jak i
przegrane cywilizacje w popiołach.

Być może tolerancja jest najważniejszą lekcją, jaka kiedykolwiek była
nauczana.

sytemy przekonań wydają sie być
naturalnym procesem ewolucji, ale czy
wywodzą się one z sytuacji wymaga-

jącej rozwiązania, czy też kreują
sytuację wymagającą rozwiązania?
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Przekonania poprzez które działamy
Z podręcznika Wynurzenie

Rozważ takie pytanie: Czy twoje przekonania są kształtowane przez
twoje doświadczenia, czy też doświadczasz tego, w co wierzysz?

Jeśli zastanowisz się nad przekonaniami, które powstają jako skutek
twojego doświadczenia we wszechświecie, np.: wierzę z powodu tego czy
tamtego, wtedy mówisz o przetrwaniu. Mówisz o swojej zdolności do
przystosowania się do tego, jak jest. To jest istnienie obronne, bardzo niski
poziom świadomości.

Karą za zaakceptowanie punktu widzenia, że twoje doświadczenie w
świecie jest źródłem twoich przekonań jest to, że stajesz się stworzeniem
obciążonym ograniczeniami i otoczonym wyzwaniami do przetrwania.

Więc oto jesteśmy, przemykamy się ukradkiem próbując zdecydować,
które konsekwencje nas zabiją i co możemy zrobić, aby przetrwać trochę
dłużej. I wtedy, bez ostrzeżenia jakiś Bodhisattva, Avatar przechodzi przez
nasze życie i przekształca rzeczywistość poprzez tak czyste akty wiary, że
gdzieś głęboko w środku wszystkiego, w miejscu poza tym, kim myśleli-
śmy, że jesteśmy, budzi się nowe “ja”.     

Z tego miejsca wszystko wygląda inaczej, jaśniej, mniej zagrażająco.
Nastawienie zmienia się z cierpiętnika na odkrywcę. Zaczynasz dostrzegać
związki i powtarzające się rzeczy w twoim życiu. 

Czy to, w co wierzysz ma wpływ na twoje doświadczenia? 
Na początku ludzie odnoszą się z podejrzliwością do takiego pytania.

Wydaje się ono zbyt proste. Później powodowani podejrzliwością zaczynają
mu się przyglądać. Tak, wiara w określone rzeczy tworzy standarty, według
których oceniają oni swoje doświadczenie. Wierzą w określone moralne
wartości. To jest dobre, a to jest złe.

I owszem, czasami moralne zasady się zmieniają a wtedy staje się
możliwe, że zaczynasz lubić rzeczy, których kiedyś nie lubiłeś. 

Jednakże wydaje się, że sposób w jaki doświadczasz wszechświata, ma
tyle samo wspólnego z tym, w co wierzysz, jak i z tym co się właściwie
dzieje.
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Czy to, w co wierzysz
ma wpływ na twoje
doświadczenia?
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Filar 2: Wgląd

ĆWICZENIE 1: REmaNENt tWoICh pRZEkoNań

Cel: Ustalenie czy przekonania, które masz są pomocne czy szkodliwe.

Oczekiwane rezultaty: Wgląd psychologiczny, restrukturyzacja osobistej
rzeczywistości.

Instrukcje:

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na swój temat.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat związków.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat pieniędzy.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat rządów.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat pracy.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________
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Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat swoich zdolności.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat swojego zdrowia.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat swojej rodziny.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Wymień trzy rzeczy, w które wierzysz na temat przyszłości.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

Przy każdym wymienionym przekonaniu zanotuj czy doświadczasz go jako
pomocnego (p), czy szkodliwego (sz).

Jakie przekonania
masz w swojej
kartotece?
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Filar 2: Wgląd

ĆWICZENIE 2: CZY WIESZ, CZY tYLko WIERZYSZ?

Siła wpływu wywieranego przez przekonanie na doświadczaną 
rzeczywistość jest determinowana przez pewność, jaką masz odnośnie tego
przekonanania. Kiedy jesteś pewien oznacza to, że pozbyłeś się wszystkich
wątpliwości.

Cel: Zademonstrowanie zmiennej siły przekonania.

Oczekiwany rezultat: Odczuwalne doświadczenie zmieniającej się pewności.

Instrukcja 1: Wypowiadając poniższe zdania zmień stopniowo swoją
pewność z tego, że wierzysz na to, że wiesz:

Bóg jest prawdziwy.
Człowiek powinien być wolny.
Jestem atrakcyjny.
Mogę się poprawić. 
Ja decyduję.

Instrukcja 2: Wypowiadając poniższe zdania zmień stopniowo swoją
pewność z tego, że wiesz na to, że wierzysz:

Bóg jest prawdziwy.
Człowiek powinien być wolny.
Jestem atrakcyjny.
Mogę się poprawić. 
Ja decyduję.

Instrukcja 3: Przejrzyj stwierdzenia, które zapisałeś robiąc ćwiczenie nr 1 i
zdecyduj gdzie je umieścić na skali pewności od 1 (wątpię) do 10 (wiem).

Podstawowy dylemat egzystencji: część II
Perspektywa: Więc w jaki sposób mogę odkryć to, w co na prawdę

wierzę? Jaki bilet kupiłem na bazarze przekonań?
Harry: Najprościej jest podążać wstecz, zaczynając od doświadczenia.

Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, możesz być pewien, że przeskoczyłeś przepaść w
oparciu o przekonanie, że będziesz nieszczęśliwy.

Kiedy znajdziesz swoje prawdziwe przekonanie będziesz mógł użyć
technik Avataru, aby je zmienić. Kiedy je zmienisz, zmieni się też to, czego
doświadczasz. Dopóki nie znajdziesz prawdziwego przekonania, wierzysz
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tylko ponad czymś i to, czego doświadczasz jest tylko powierzchownie
zmienione.

Perspektywa: Masz rację. Znam wielu ludzi, którzy brali udział w jakiś
warsztatach lub programach i dodali nową warstwę przekonań do swojego
życia. To naprawdę nie zmieniło ich samopoczucia na zbyt długo.

Nasuwa mi się następne pytanie. Jaka jest różnica pomiędzy przekona-
niem a prawdą? 

Harry: Czasami granica pomiędzy przekonaniem a prawdą się zaciera,
szczególnie kiedy mamy do czynienia z jakościami, które nie są czysto
fizyczne.

Zwykle istnieje jakiś rodzaj zgody odnośnie zdarzeń empirycznych. Na
przykład upada drzewo. Nie ma żadnych wątpliwości. Drzewo stało a teraz
jest przewrócone. Możemy stwierdzić gdzie upadło, jak mocny był jego pień,
ile miało lat, itd. Nikt nie musi tego przyjmować na samą wiarę. Możesz
podejść i kopnąć to drzewo. Jest to ustalona prawda; upadło drzewo.

Ale teraz zapytaj: “dlaczego to drzewo upadło?” Konfrontujemy się z
tym, w co wierzyć. 

Było stare i przegniłe. Wiatr je przewrócił. Taka była wola Boża. To był
znak. Ten rodzaj drzewa zawsze się przewraca. To był złośliwy duch. To
było zatrucie środowiska. To było scieńczenie warstwy ozonowej. To było
trzęsienie ziemi. To wszystko są przekonania. Oczywiście jak już w coś
wierzysz to znajdziesz na to potwierdzenie. Wiatr wiał z prędkością 17
km na godzinę i przewrócił drzewo.

A ktoś inny powie: “Och, z pewnością, ale dlaczego nie
wszystkie drzewa upadły? Dlaczego wiatr wiał z prędkością 17
km na godzinę?”

Wybuchy na słońcu spowodowały zaburzenie równowagi w
atmosferze ziemskiej.

A ty powiesz: “W porządku, ale dlaczego tak się stało?”
Jeśli chcesz się trochę podroczyć to kontynuuj pytanie

“dlaczego”, aż dotrzesz do przepaści “nie wiem”.
To właśnie od tego nie wiem zaczyna się cały łańcuch

przekonań na temat powodu upadku drzewa. Tak długo, jak
sprawiamy, że ciąg przekonań jest wystarczająco długi aby nikt nie
wpadł do przepaści, mamy “naukowe” wyjaśnienie powodu upadku
tego drzewa.

Perspektywa: To dlaczego to drzewo upadło?
Harry: Uczciwie? Nie wiem. Ale widzisz brak wiedzy jest niebezpieczny.

Budzi się strach. Strach powoduje wyjaśnienia oparte na domysłach.
Powiedzmy, że to ja specjalnie przewróciłem to drzewo, aby postawić na
swoim.

Perspektywa: A jaki jest tego cel?
Harry: Celem jest pokazanie, że wokół upadku drzewa może powstać cała

rzeczywistość stworzona przez różne przekonania. Rzeczywistość pełna
wiatru, różnic temperatury i czynników stresujących, itd. Kiedy wystarcza-
jąca liczba ludzi zaakceptuje te przekonania, ktoś zacznie sprzedawać
podpórki pod drzewa. Oczywiście istnieje wiele sposobów na wytłumacze-
nie tej sytuacji, na przykład wilgotność gleby i nadgniłe korzenie. 

Ciekawą rzeczą jest fakt, że ludzie doświadczający rzeczywistości opartej
na idei przegniłych korzeni i wilgotnej gleby z łatwością postrzegają
rzeczywistość opartą na wietrze i czynnikach stresujących jako system
przekonań. Nie zawsze mają taki sam wgląd we własną rzeczywistość.
Głęboko w nas istnieje smutny, mały człowieczek, dla którego jest jasne, że

dopóki nie znajdziesz prawdziwego
przekonania, wierzysz ponad czymś
i to, czego doświadczasz jest tylko
powierzchownie zmienione.
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od wewnątrz każda rzeczywistość
wydaje sie nieskończona, każde
przekonanie wydaje się prawdą.
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rzeczywistość innych jest oparta na ich przekonaniach. Jest on uwięziony
przez własne przekonanie na temat prawdy. Wycofuje się z brzegu przepa-
ści i tłumaczy się tak szybko, jak może. Kiedy pozwoli sobie zobaczyć
własne przekonania, jako przekonania, odkryje prawdziwą mądrość.

Perspektywa: To jest głęboka metafora. Mam następne pytanie: dlaczego
miałbym chcieć, używając twojego sformułowania, przestać kreować swoje
przekonania?

Harry: Nie musisz. Intencją Avataru nie jest destrukcja twojej rzeczywi-
stości, albo zmiana tego, w co wierzysz. Avatar dotyczy znajdowania
powiązań pomiędzy twoimi przekonaniami i doświadczeniami. Przekazem
Avataru jest to, że ludzie mogą być źródłem swojej rzeczywistości. Mogą
zakończyć związek z jedną rzeczywistością i przenieść się do innej. Rzadko,
jeżeli kiedykolwiek jesteśmy zamknięci w rzeczywistości, której nie
możemy zmienić po prostu przez decyzję o zmianie naszych przekonań.

Perspektywa: Czyli w Avatarze to zależy od decyzji danej osoby, czy ma
się zmienić, czy nie?

Harry: Absolutnie. Jedynym powodem, dla którego decydujemy się na
zmianę jest to, że stajemy się bardziej doświadczeni i chcemy aby nasza
rzeczywistość bardziej odzwierciedlała naszą nową mądrość.

Nie musisz zrobić wszystkich ćwiczeń z książce do arytmetyki, zanim
zaczniesz algebrę. W pewnym momencie po prostu to opanowałeś. Te cyfry i
funkcje prowadzą do określonych wyników. Zrozumiałem! Czas na zmianę.

Perspektywa: Czyli arytmetyka jest systemem przekonań?
Harry: Tak. Jak również algebra. Jest nim każda rzeczywistość, na którą

patrzymy z zewnątrz. Co nie znaczy, że nie możesz zanurzyć się w rzeczy-
wistości, poznać jej fundamentalnych przekonań i bawić się nią do woli.

Tylko w niej nie utknij, żebyś nie robił do końca życia ćwiczeń z arytme-
tyki.

Perspektywa: Nasuwa mi się porównanie: “wszystko na jedno kopyto”.
Harry: Właśnie! Celem Avataru jest to, aby twoje życie nie zamieniło się

we wszystko na jedno kopyto.
Perspektywa: Myślę, że wszyscy możemy znaleść coś pokrewnego z ideą,

że w końcu nauczyliśmy się tego, czego mieliśmy się nauczyć poprzez różne
przejścia i zdarzenia życiowe i nadszedł czas na zmianę. Dlaczego Avatar?

Harry: Czy chcesz, abym stworzył system przekonań? Dobrze.
Przyjmijmy, że kreowanie i doświadczanie rzeczywistości są jednymi z
wielu potencjałów życia. Przyjmijmy też, że kiedy zakończymy nasze
zgłębianie rzeczywistości, budzimy się do nowych możliwości. 

Perspektywa: Dla mnie to brzmi jak szczera prawda.
Harry: To dobrze. Niech nam to służy jako prawda, aż zdamy sobie

sprawę, że nauczyliśmy się tego, czego mieliśmy się nauczyć i że możemy
iść dalej. Kiedy osiągniemy ten etap, ponownie pojawi się Avatar.

Perspektywa: To ciekawe. Czy sugerujesz, że powodem, dla którego
Avatar pojawił się właśnie teraz jest fakt, że wielu z nas jest gotowych na
zmianę?

Harry: Tak. Myślę, że wielu ludzi jest gotowych na przyjęcie odpowie-
dzialności za własną ewolucję oraz ewolucję cywilizacji. Kiedy życie
ewoluuje, staje się bardziej zintegrowane a przekonania stają się mniej
zdefinowane. Przeciwnie, gdy życie staje się bardziej odseparowane,
przekonania stają się solidne i zdefiniowane, to jest oznaka rozkładu.
Ewolucja i rozkład nie powinny być ze sobą mylone.

Filar 2: Wgląd
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Perspektywa: Coś jeszcze mi się nasunęło kiedy rozmawialiśmy, może to
po prostu jest przekonanie. To znaczy oczywiście, że to przekonanie. Jak
my mamy dalej rozmawiać? Wszystko jest przekonaniem, prawda? Właśnie
to zrozumiałem!

Harry: Nie ma problemu. Zabawmy się i uwierzmy, że odkrywamy
prawdę. 

Perspektywa: Dobrze, chcę w to uwierzyć, zamierzam w to uwierzyć!
Właśnie zrozumiałem tytuł twojej książki. No właśnie, co ja chciałem
powiedzieć? Wydaje mi się, że przekonania wynikające z doznań zmysło-
wych są bardziej solidne i realne, ale również siła z jaką w nie wierzymy
zmniejsza się w kierunku brzegow doświadczenia
zmysłowego. Prawda? Czy w jakimś sensie nie
rozsadzamy naszej zmysłowej rzeczywistości?

Harry: To jest dobry sposób postrzegania rzeczy-
wistości. Jest taka stara opowieść o rolniku, który
włożył pączkującą dynię do słoja. Im dynia bardziej
rośnie, tym bardziej wypełnia słój i nie może już
rosnąć. Słój symbolizuje limit przekonania dotyczą-
cego tego, czego możemy doświadczyć. Rozbicie
słoja pozwala na ekspansję rzeczywistości.

Perspektywa: Mam jeszcze inne pytanie. Jeżeli
twoja rzeczywistość ciągle rośnie, to w jaki sposób
można z niej wyjść, aby móc wykreować nową
rzeczywistość? Jak przenieść się z powrotem nad
przepaścią? Czy po prostu zmieniamy i wzboga-
camy rzeczywistość za każdym razem, gdy rozbi-
jamy słój przekonania?

Harry: Masz rację. Nie ma wyjścia na granicy bańki rzeczywistości. Od
środka każda rzeczywistość wydaje się prawdą. Bilet powrotny z tej
nieskończonej rzeczywistości opartej na przekonaniach jest dokładnie tam,
gdzie się znajdujesz i staje się ważny poprzez doświadczenie siebie samego
jako źródła tej kreacji. Nie mówię tuaj o obwinianiu. Mówię o sile i możli-
wościach. Jako źródło opartej na przekonaniach rzeczywistości możesz ją
włączyć i wyłączyć. Kiedy jest włączona, jest nieskończonością. Kiedy jest
wyłączona, jesteś oświecony. Myślenie, pojmowanie i wierzenie w coś są
narzędziami do zgłębiania rzeczywistości. One jej nie wyłączą. Tylko pełne
doświadczenie opartej na przekonaniach rzeczywistości jest w stanie ją
wyłączyć.

Perspektywa: Czy można w pełni doświadczyć rzeczywistości?
Harry: Tak, ale ta umiejętność powinna być zrozumiana i rozwijana.

Wielu ludzi myli doświadczanie z wyjaśnianiem. Niektórzy mylą doświad-
czanie z myśleniem lub pamiętaniem. Wszystko jest kategoryzowane
zamiast być doświadczane. Inni zaś mylą doświadczanie z wierzeniem w
coś albo wyobrażaniem sobie czegoś lub cierpieniem. Doświadczanie jest
często źle rozumiane.

Perspektywa: Jak byś wytłumaczył doświadczanie?
Harry: To właściwie jest bardziej podstawowy fenomen niż język lub

zrozumienie. Ma więcej wspólnego z byciem obecnym tu i teraz i odczuwa-
niem, niż ze zrozumieniem na poziomie intelektu.
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Przeźroczyste przekonania
Pierwszym wrażeniem jakie masz, gdy natykasz się na przeźroczyste

przekonanie jest to, że jest ono niepodważalnie prawdziwe. Takie po prostu
jest życie. Ja sam taki jestem. Oto jest dowód! Ale potem dzieje się coś
śmiesznego. Odkrywasz, że dowód utwierdzający nas w tym przekonaniu,
został wyprodukowany przez to właśnie przekonanie. Pojawia się

widoczny, powtarzający się związek.
Osobista rzeczywistość odzwierciedla to, w co naprawdę wierzysz.

Może to być nie zawsze to samo, w co myślisz, że wierzysz. 
Kiedy przekonanie jest przeźroczyste, działasz poprzez nie bez zauwa-

żania jego obecności. Przeźroczyste przekonania rzadko są pomocne, a tak
naprawdę mogą być śmiertelnie wycieńczające. Większość z nich została
przez nas przyjęta nieracjonalnie i powodują one sabotaż naszych poczynań.

Przeźroczyste przekonania są odkrywane przy użyciu małej sztuczki,
której poddajemy samych siebie, aby wypowiedzieć to przekonanie, a
później się od niego odsunąć i spojrzeć na nie z zewnątrz. Przeźroczyste
przekonania są często ukryte za potrzebą posiadania racji, więc aby je
odkryć należy sobie pozwolić na pewien stopień bezbronności.

ĆWICZENIE 3: pRZEŹRoCZYStE pRZEkoNaNIa

Cel: Odkrycie przeźroczystych przekonań.

Oczekiwane rezultaty: Wgląd psychologiczny, osobista transformacja.

Instrukcje

Odkrywanie przeźroczystych przekonań jest robione z drugą osobą lub w
grupie. Ćwiczenie może być powtarzane wiele razy.

Krok 1: Przewodnik lub prowadzący grupę pyta: “Co chciałbyś zmie-
nić?”, aż ujawniona zostaje sytuacja. 

Krok 2: Kiedy sytuacja została ustalona, przewodnik lub prowadzący
grupę poszukuje: 
• przekonań, które tworzą tę sytuację. 
• doświadczeń, które wzmacniają przekonania, to znaczy tworzą poczucie

pewności odnośnie tych przekonań. 

pytając: 

(a) Jakie przekonanie mógłby ktoś mieć, żeby doświadczać (sytuacji)?
(b) Jak dowiedziesz tego, że to przekonanie jest prawdziwe?
(c) Jakie inne przekonanie mógłby ktoś mieć, żeby doświadczać 

(sytuacji)?
(d) Jak dowiedziesz tego, że to przeko-

nanie jest prawdziwe?

(c) i (d) są naprzemiennie zadawane, aż
student uświadomi sobie to przekonanie.
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Kolejność systemów przekonań
SYStEmY pRZEkoNań tYpU 1

Systemy przekonań Typu 1 zależą od apelowania do uczuć strachu,
ubolewania, nieufności lub nienawiści. “Lepiej w to uwierz, bo pożałujesz.”
Posłuszeństwo systemom przekonań Typu 1 jest utrzymywane przez
wprowadzenie jakiejś formy jednego z poniższych przekonań: 

Wątpienie we własny system przekonań oznacza brak wiary lub honoru. 
Jeżeli ktoś poddaje w wątpliwość twoje przekonania, jest to wrogie działanie,

którego motywacją  jest samo zło.

Systemy przekonań Typu 1 specjalnie okaleczają umiejętność obserwacji,
odróżniania prawdy i wnioskowania u tych, którzy w nie wierzą. Od
członków, którzy mają wątpliwości wymaga się zadośćuczynienia w postaci
wykazania skruchy lub złożenia ofiary.

Wszyscy z wyjątkiem najbrdziej uzależnionych emocjonalnie przestają
reagować na mnipulację strachem i odwoływanie się do uczuć, które są
używane w systemach przekonań Typu 1. Większość z nich odchodzi,
często z uczuciem wstydu, żałując swojej naiwności i zachowania.

SYStEmY pRZEkoNań tYpU 2

Systemy przekonań Typu 2 uzyskują poparcie poprzez apelowanie do
potrzeb oraz poczucia niepewności u ludzi. Są one wcześniej omawianymi
kuracjami i rozwiązaniami za pomocą przekonania stosowanymi odnośnie
problemu tygrysa. Tutaj można znaleść logiczne wytłumaczenie zwyczajów
społecznych, niepoddawaną w wątpliwość ogólnie przyjetą wiedzę, szeroko
pojętą kolektywną zgodę odnośnie tego, co jest prawdą. Systemy Typu 2
często zawierają stoickie przekonania na temat nieuchronności cierpienia.

Systemy Typu 2 zwykle są przeźroczyste (niewidoczne) dla tych, którzy
je posiadają. Rzadko poddaje się w wątpliwość przekonania, na których się
opierają. Układy pomiędzy członkami formują niewidzialną doktrynę, być
może nawet o charakterze telepatycznym, która jest doświadczana jako
fakt. Ci, którzy kwestionują te układy zostają częściej uznawani za wyrzut-
ków społeczeństwa lub nienormalnych, niż za uczonych lub przeciwników.

Powszechne jest, a szczególnie było w ostatnim stuleciu to, że potomstwo
tych, którzy mieli przekonania Typu 2, zapewniało sobie niezależność
poprzez bunt przeciwko zdroworozsądkowym przekonaniom rodziców.
Niestety sprawiało to, że byli oni uczuciowo podatni na wpływy żarliwych
kultów, promujących przekonania należące do systemów Typu 1. 

SYStEmY pRZEkoNań tYpU 3

Systemy przekonań Typu 3 zależą od dowodów opartych na faktach.
Wierzący w systemy Typu 3 przeważnie sprzeciwiają się idei, że są oni
zaangażowani w jakiś system przekonań. Wolą nazywać swoje systemy
przekonań nauką, technologią lub twardymi faktami.

Zwolennicy Typu 3 często są uzależnieni od myślenia lub sprzeczania się.
Aby mogli oni wziąć pod uwagę punkt widzenia wychodzący poza ich
określony paradygmat, wymagają otoczenia, w którym zawieszone są osądy
i panuje ścisła dyscyplina umożliwiająca wyciszenie procesów myślowych.

W
g

lą
d



Filar 2: Wgląd

16

Według wyników
badań...

Takie jest życie.
Wszystko mi
się zawsze

udaje.

W dżungli nie jest
bezpiecznie.

TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

Zależą od apelowania
do uczuć strachu,
ubolewania, nieufności
lub nienawiści.
Specjalnie okaleczają
umiejętność obserwa-
cji, odróżniania prawdy
i wnioskowania.

Uzyskują poparcie
poprzez apelowanie do
potrzeb i poczucia
niepewności u ludzi.
Często zawierają
stoickie przekonania na
temat nieuchronności
cierpienia. Zwykle są
przeźroczyste (niewi-
doczne) dla tych,
którzy je posiadają.

Zależą od dowodów
opartych na faktach.
Zwolennicy typu 3
często są uzależnieni
od myślenia lub
sprzeczania się.

Zawierają przekonania
stworzone w sposób
zamierzony. Systemy
przekonań typu 4
ustalają zasady i pole
działania dla pozosta-
łych typów. Systemy
przekonań typu 4 są
zwykle tymczasowe i
zmienne.

Kolejność systemów przekonań
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systemy przekonań Typu 1, Typu 2 
i Typu 3 są różnymi stopniami
nieuświadomienia sobie istnienia
systemu przekonań Typu 4. systemy
przekonań Typu 4 ustalają zasady i
pole działania dla pozostałych typów.

Tworzenie systemu
przekonań Typu 4.
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Zdolniejsi wyznawcy Typu 3, którzy stali się wzorem dla ambitnych
studentów szukających ucieczki ze sturktur Typu 1 i Typu 2, są bardzo
przekonywujący i są w stanie wymieniać wiele faktów, aby uzasadniać
prawdziwość ich “obiektywnych” systemów przekonań. Wierzący w
przekonania Typu 3 udowadniają ich prawdziwość psługując się wpływem
wrażeń zmysłowych (szczególnie bólem), dowodami z przeszłości i logicz-
nymi założeniami.

Ich prawda po zbadaniu okazuje się niczym więcej, niż tylko pewnością,
że określone czynniki powtarzają się z większą przewidywalnością niż
inne. Ich podstawowym założeniem jest to, że stałe zachowywanie się
zarówno ludzi jak i materiałów wskazuje na jakąś prawdę. 

Od czasu do czasu wierzący w przekonania Typu 3 doświadcza złago-
dzenia uporczywej potrzeby posiadania racji i z tej nowej perspektywy
zaczyna postrzegać określone fakty jako nic więcej niż przekonania, na
których opiera się unosząca się w morzu możliwości pojedyncza sfera
rzeczywistości. W tym momencie zdaje on sobie sprawę z tego, czym są
paradygmaty.

Dzieje się tak często z osobnikami, którzy zrobili Kurs Avataru.

SYStEmY pRZEkoNań tYpU 4

Systemy przekonań Typu 4 zawierają przekonania stworzone w sposób
zamierzony. Są one tworzone w taki sposób, że ich twórcy mogą mieć
doświadczenia, osiągać nową perspektywę i w końcu utwierdzić się w
poczuciu bycia nieograniczonym źródłem. Jest to system przekonań bogów.
Avatar jest systemem przekonań Typu 4. 

Systemy przekonań Typu 1, Typu 2 i Typu 3 są różnymi stopniami
nieuświadomienia sobie istnienia systemu przekonań Typu 4. Systemy
przekonań Typu 4 ustalają zasady i pole działania dla pozostałych typów.

Systemy przekonań Typu 4 są zwykle tymczasowe i zmienne ponieważ
nie ma twardej rzeczywistości, którą miałyby rzekomo odzwierciedlać.
Materiały Avataru zawierają instrukcje i narzędzia, których można używać,
aby tworzyć w sposób zamierzony wiele wariantów przekonań Typu 4,
zarządzać nimi i doświadczać ich z przyjemnością. 

Wyznawcy przekonań należących do systemu Typu 4 postrzegają swoje
przekonania jako części planu doświadczalnej rzeczywistości. Wierzący w
przekonania Typu 4 używają przekonań, aby świadomie kreować doświad-
czenia. Wierzą w celowość doświadczania. Mają tendencję do okazywania
uznania i szacunku innym systemom przekonań, ale rzadko bronią jakich-
kolwiek systemów. Często zmieniają swoje przekonania po to, aby badać
nowe możliwości i nowe aspekty doświadczenia.

Jakie doświadczenie chciałbyś zbadać?

Mini Kurs ZarZądZania PrZeKonaniaMi
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NastęPNy KroK
Kiedy będziesz gotowy na to, aby badać działanie swojej świadomości na

głębszym poziomie i zaznajomić się z kreacją, którą uważasz za samego

siebie...

skontaktuj się z miejscowym Mistrzem avataru, 
odwiedź avatarBookstore.com, wyślij e-mail na adres
avatar@avatarHQ.com lub zadzwoń na numer 
407-788-3090.

aby Zamówić:

Zbadaj PoZostałe sZeść Filarów

Mini Kursy AvAtAru

Książka ta jest podręcznikiem przeznaczonym do używania w domu,
zawierającym siedem mini kursów. Te mini kursy są okazją do zobaczenia i
poczucia tego, jak naprawdę łatwe i zwiększające poczucie wewnętrznej siły są
ćwiczenia Avataru. Skorzystaj z szansy nauczenia się czegoś więcej o życiu i o
tym jak je przeżywasz. Samodzielnie doświadcz niektórych ćwiczeń Avataru.

Mini kursy dostępne w podręczniku “Siedem
filarów oświecenia” pozwalają na badanie podsta-
wowych aspektów oświecenia:

1. Wyższa świadomość (Podstawowe zarządzanie 
uwagą)

2. Wgląd (Zarządzanie przekonaniami)

3. Determinacja (Podstawowy kurs woli)

4. Perspektywa (Tworzenie definicji)

5. Współczucie (Możliwość przebaczenia)

6. Prawość (Kurs osobistej prawości)

7. Wyrównanie wysiłków i energii (Podstawowe 
wyrównanie wysiłków i energii w życiu)
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VAnasTęPny KroK

THEAVATARTIMES.COM
Zbadaj I ZRoZUm ZWIąZEk pomIędZY tWoImI pRZEkoNaNIamI

I tWoImI dośWIadCZENIamI.
Harry Palmer, który jest autorem materiałów Avataru stworzył darmową 26 tygod-

niową serię e-maili pozwalających na badanie takich tematów: polepszanie umiejętności
radzenia sobie z życiem, doświadczanie prawdziwego szczęścia i radości, dwa podsta-
wowe sposoby zmniejszania stresu oraz dużo więcej. Publikacje te są przetłumaczone na
wiele języków.

Zamów BEZPŁATNĄ prenumeratę Avatar Times na TheAvatarTimes.com

AVATARRESULTS.COM
oSobIStE hIStoRIE I WgLąd poChodZąCE od StUdENtóW avataRU

Po każdym kursie Star's Edge otrzymuje wiele listów, w których studenci Avataru dzielą
się swoimi spostrzeżeniami, miłością, podziękowaniami, wdzięcznością i wsparciem.

Na tej stronie internetowej udostępniona jest niewielka część ponad 500 tysięcy listów,
które otrzymał od studentów Star's Edge.

THEAVATARCOURSE.COM
tWojE ŹRódło UmożLIWIająCE badaNIE NajSILNIEjSZEgo

doStępNEgo pRogRamU SamoRoZWojU
Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat ścieżki Avataru? Ta strona internetowa

jest dobrym miejscem aby zacząć. Możesz wprowadzić do swojego komputera artykuły
napisane przez Harrego Palmera, obejrzeć filmy Avataru, zamówić darmową publikację
Avatar Times, skontaktować się z Mistrzem Avataru, zaprenumerować Avatar Journal
oraz dużo więcej.

AVATARJOURNAL.COM
WgLąd I NaRZędZIa SłUżąCE RoZSZERZaNIU śWIadomośCI

The Avatar Journal jest darmową publikacją internetową zawierającą wiadomości i
artykuły ze świata Avataru. Odwiedź tę stronę i przeczytaj pozytywne wiadomości.

AVATAREPC.COM
WNoSZENIE WkładU do kREaCjI ośWIECoNEj CYWILIZaCjI

pLaNEtaRNEj
Na tej stronie internetowej możesz znaleść informacje na temat Star's Edge International,

firmy, która zawiaduje kursami Avataru. Możesz też połączyć się z innymi stronami interne-

towymi Avataru.

AVATARBOOKSTORE.COM
mIEjSCE, W któRYm Są doStępNE pUbLIkaCjE I pRodUktY

Chcesz podzielić się z przyjacielem książkami Żyć w sposób zamierzony i
Wynurzenie? 

Szukasz dysku z filmem Life Chalenges? Może jesteś zainteresowany koszulką z
nadrukiem Love Precious Humanity? To jest strona internetowa, na której dostępne są
publikacje i produkty.
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sPotKaj się Z miejscowym mistrZem

avataru

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o sobie i o świecie, w którym żyjesz?
Czy chciałbyś zgłębić kreację, którą uważasz za siebie samego? Więc
pozwól aby skontaktował się z tobą Mistrz Avataru. Jest ich tysiące na
całym świecie, na pewno znajdzie się jeden w twojej okolicy. Wyślij swoje
imię i nazwisko, adres i numer telefonu do:

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
strona internetowa: www.AvatarEPC.com

Podaj najlepszy sposób kontaktu a Mistrz Avataru się z tobą skontaktuje.



Kim jest Harry Palmer?

Pisarz, nauczyciel, wykładowca, naukowiec, programista, ekolog, biznes-
men, przywódca duchowy, badacz - Harry Palmer jest prawdziwym
człowiekiem renesansu. Od 30 lat Harry odgrywa znaczącą rolę w
dziedzinie ewolucji świadomości. Jego popularna książka (obecnie przetłu-
maczona na 19 języków) Żyć w sposób zamierzony, która opisuje jego
osobiste odkrycie oświecenia, rozpoczęła wysoko ceniony na całym świecie
Kurs Avataru. Dziesiątki tysięcy ludzi przyjęło jego wzniosły cel popierania
kreacji oświeconej cywilizacji planetarnej. 

Zasadniczym celem Palmera jest nauczenie ludzi skutecznych technik
służących poprawie ich życia, zgodnie ze stworzonym przez nich planem.

W dniu dzisiejszym niewiele osób, które rzetelnie studiowały pracę
Harrego Palmera może wątpić w głęboki wpływ, jaki wywiera ona na
kolektywną świadomość świata.



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
strona internetowa: www.AvatarEPC.com
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