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Lærere, vær oppmerksom på:
Star’s Edge oppfordrer dere til å bruke Avatar® minikurset ”Hvordan
styre overbevisninger” som en undervisningsmodul for deres studenter.

Star’s Edge International®

”Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du
oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker
hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva du
observerer og hva du kan gjøre, oppstår som et
resultat av de forskjellige SOM ….”  

Leksjon fra Avatar Wizard Kurset, 1991

Ting vi sier er sant på ett eksistensnivå trenger
ikke være sant på et annet. Ting vi ser på som
sanne ut fra ett synspunkt trenger ikke være
sanne fra et annet. De fleste uenigheter og
konflikter, spesielt innen religion, filosofi, og
psykologi, forårsakes ikke så mye på grunn av
hva vi ser, men av uoverensstemmelse mellom
våre synspunkt eller perspektiv. 

Metoder og fremgangsmåter som endrer våre
liv på ett eksistensnivå kan være ubrukelige eller
ikke ha noen effekt på et annet eksistensnivå. 

Å vite referanserammen til observatøren er av
vesentlig betydning for å kunne vurdere sann-
heten av en observasjon. Fulle folk ser noen
ganger rosa kaniner!

Avatarprosedyrene om styring av over-
bevisninger henvender seg direkte til den
bevisstheten som bruker dem. Prosedyrene er

selvtilpassende til det eksistensnivå som
personen erfarer ut i fra.  

Det er lett for oss å organisere vår tilværelse i
bestemte kategorier og nivå, ut ifra hvordan vi
vil at den skal være. Vi kan definere og kategor-
isere tilværelsen ved det inntrykk eller den
visshet vi oppfatter den gjennom.  Tilværelse kan
også defineres og kategoriseres gjennom enighet,
eller gjennom behov tydeliggjort av andre
synspunkt, eller som følge av det system eller
den metode den er oppfattet igjennom. Vi kan
snakke om personlige virkeligheter, følelses-
virkeligheter, eller forestillingsvirkeligheter, om
likheter og ulikheter, men i den endelige
analysen, når vi snakker om hvilket som helst
eksistensnivå, snakker vi om resultatet av våre
overbevisninger.

Overbevisninger er de fargede linser vi
filtrerer gjennom slik at vi erfarer bare det vi
ønsker å erfare av ”alt som er”.

Hvordan styre overbevisninger, er det sjette i
en minikursserie. Dette minikurset utforsker
forholdet mellom dine overbevisninger og dine
erfaringer.

Avatar®, ReSurfacing®, Thoughtstorm®, Love Precious Humanity®,and Star’s Edge International® are registered service marks of Star’s Edge Inc. 
EPC,SM EJP,SM CHP,SM and Enlightened Planetary CivilizationSM are service marks licensed to Star’s Edge Inc. 
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Avatar®kurs om hvordan styre overbevisninger

HENSIKT: 
Å undersøke og forstå forholdet mellom dine overbevisninger og dine

erfaringer.

FORVENTET RESULTAT: 
Innsikt, omorganisering av egen virkelighet, større personlig ansvar.

INSTRUKSJON:
Fullfør sjekklisten nedenfor.

1 Les: Overbevisninger side 1 _________

2 Les: Eksistensens prinsipielle dilemma: Del I side 2 _________

3 Les: Overbevisningssystemenes historie side 3 _________

4 Les: Aktive overbevisninger side 4 _________

5 Gjør øvelse 1: Din lagerbeholdning av overbevisninger s 5 _________

6 Gjør øvelse 2: Vet du, eller bare tror du? side 5 _________

7 Les: Eksistensens prinsipielle dilemma: Del II side 5-7 _________

8 Les: Gjennomsiktige overbevisninger side 8 _________

9 Gjør øvelse 3: Gjennomsiktige overbevisninger side 8 _________

10 Les: Kategorisering av overbevisningssystemer side 9-10 __________

11 Utspørring

Send en e-mail til avatar@avatarhq.com med de resultater du måtte ønske å dele.

UTSPØRRING

Hva bestemte du deg for å gjøre? ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Hva gjorde du egentlig? _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Hva hendte egentlig? ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

❑ Oppgave fullført           ❑ Oppgave mangelfull           ❑ Uegnet prosess
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Overbevisninger
Overbevisninger kan være

veldig kraftfulle.
Overbevisninger har større
effekt på en persons suksess
eller mislykkethet enn noen
annen mulighet eller teknikk.
Overbevisninger bestemmer
hvordan du kommer til å erfare
livet.  De kan være støttende
eller de kan være hemmende.

Overbevisninger som kan
kontrolleres av en selv og
modifiseres som følge av ens
egen bestemmelse, kan være
nyttige redskaper for
helbredelse, prestasjoner,
motivasjon og oppdagelser.
Skjulte eller indoktrinerte
overbevisninger som
dominerer bevisstheten og står
som ubestridte sannheter, er
roten til individuell lidelse.
Disse overbevisningene kan være
sterkt begrensende, eller til og
med selvsaboterende.

Kan mennesker lære å styre sine
overbevisninger? Og vil det å styre sine
overbevisninger ha effekt på deres
virkelighet? Svaret på begge spørsmålene
er et dypt ja!

Det neste spørsmålet er, hvor vanskelig
er det å styre overbevisninger?  Da må du
ta med i betraktningen personens
selvbevissthet, hans/hennes sunne
fornuft, villighet eller motivasjon for
endring, samt den metodikken de bruker.
Ikke alle er i stand til å eksaminere seg

selv.  Ikke alle har sunn fornuft. Noen
overbevisningsdoktriner omformes som
beskyttelse mot å bli inspisert, eller for å
straffe dem som setter spørsmål ved eller
endrer overbevisningene. Noen metoder
er hovedsakelig ritualer som erstatter de
gamle overbevisningene med nye uten å
øke individets mulighet til å bestemme
selv.  Alt dette er problemer som en
effektiv teknologi for styring av
overbevisninger må ta hensyn til.

I dette minikurset vil du lære om
overbevisningskraften, og den rollen
overbevisninger spiller i livet ditt.  Du vil
også lære å oppdage egne og andres
overbevisninger, og til slutt vil du bli
presentert for en godt testet metodikk
(Avatar) som tilbyr effektive redskaper for
å identifisere, evaluere, og dersom det er
ditt ønske, endre de overbevisningene
som former ditt liv.

Harry Palmer, forfatteren av Avatarmaterialet, taler 
til en gruppe elever på ”Professional Course”

…skjulte eller indoktrinerte overbevisninger som
dominerer bevisstheten og står som ubestridte
sannheter er roten til  individuell lidelse.  Disse
overbevisningene kan være sterkt begrensende,

eller til og med selvsaboterende. 
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Eksistensens prinsipielle dilemma: Del I
(Fra et intervju med Perspective i 1996)

De vesentlige hindringene
som står mellom vår tids
eksisterende sivilisasjoner,
og den opplyste
planetariske sivilisasjon
som de med tiden må
integreres i, er
uutforskede
overbevisninger.

Perspektiv: Jeg antar at det spørsmålet du
oftest får er: Hva er Avatar? Så, hva er
Avatar?

Harry: Avatar handler om enhver
realitet som er, var eller vil komme.  Jeg
vet at dette ikke er særlig beskrivende,
men det er den mest sanne beskrivelse jeg
kan gi.

Avatar handler om skapelse, noe jeg
definerer som hva som helst som har
definisjon eller grenser i rom, tid eller
bevissthet.  Dette dekker universet og alt
det består av.

Siden folk flest ikke er klare for å ta imot
Avatar på et så altomfattende plan bruker
jeg å snakke om overbevisninger.  Folk har
en instinktiv gjenkjennelse av at det de er
overbevist om har konsekvens for deres
liv.  Eksistensens prinsipielle dilemma er
hva jeg skal tro. Dette er den filosofiske
avgrunn som alle konfronteres med.  Vi
kaller den: ”Jeg vet ikke”.  Det er farlig å
ikke vite. På kanten av denne avgrunnen
finner du overbevisningskremmernes
butikker.  Noen butikker er overdådige og
helliggjort med historier.  Noen er
kampanjebusser kjørt av sekter som vil
verve nye medlemmer.  Alle selger et
overbevisningsprogram og en enveisbillett
til sannhetens land på den andre siden av
”jeg vet ikke” avgrunnen.  Det finnes
tusenvis av skrøpelige overbevisnings-

broer over avgrunnen, og hver og en leder
mot en litt annerledes erfaring.

Det som er annerledes med Avatar er at
overbevisningsprogrammet er blankt, broa
er bunnsolid, og billetten er tur-retur!

Perspektiv: Det lyder som å ta en
overbevisning ut på prøvekjøring.

Harry: Helt enig, og det er ikke noe
problem å levere den tilbake.

Stort sett erfarer mennesker det de er
overbevist om – selv om de av og til ikke
er overbevist om at de er overbevist.

Det vanskelige for noen er å skille
mellom det de er overbevist om, og det de
later som de er overbevist om.  Disse
overbevisningene er nemlig ikke alltid
like.

Perspektiv: Sier du at vi ikke alltid vet hva
vi er overbevist om, eller erfarer hva vi sier vi
er overbevist om?

Harry: Akkurat.  Og her har vi mangel-
en ved positiv tenkning.  Du kan sette
lapper på hvert eneste speil i huset som
sier: ”Jeg er glad for å være meg”, og
synge det en halvtime før hvert måltid og
fremdeles ikke erfare det.  Grunnen til at
det ikke vil ta deg over ”Jeg vet ikke” -
avgrunnen til reell erfaring, er fordi du
allerede er på den andre siden og erfarer
noe helt annet.  Kanskje kom du i stedet
over på billetten ”Ingenting gjør meg
virkelig lykkelig”.  Dette er den egentlige
overbevisningen som ligger i bunnen for,
og er motiverende for, all den positive
insisteringen.

Det finnes tusenvis av skrøpelige overbevisningsbroer
over avgrunnen, og hver og en leder mot en litt

annerledes erfaring.
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Historien om overbevisningssystemer 
(Fra boken Living Deliberately)

Sivilisasjonens historie er fortellingen om
de overbevisningene som stammer fra eller
er adoptert av innflytelsesrike enkelt-
mennesker. Hver politisk bevegelse, hver
religion og filosofi har sin opprinnelse i en
enkel overbevisnings tillitsvekkende
beskrivelse.

Den opprinnelige overbevisning er
sannsynligvis framført som en spontan
kommentar. Jo mer oppmerksomhet den
tiltrekker seg, jo oftere blir den gjentatt.
Hold deg borte fra tigeren ellers vil den
kanskje prøve å spise deg. Når overbevis-
ningen blir gjentatt, spres den og oppnår
kunnskapsstatus. Som kunnskap kan den
brukes til å utvikle ytterligere overbevis-
ninger. Det er ikke trygt i jungelen.
Hvorfor? Tigeren lever der.

Slik oppstår overbevisningssystemer –
basiskunnskap.

Overbevisningssystemer viser seg å være
en naturlig evolusjonsprosess, men oppstår
de på grunn av en situasjon som trenger en
forklaring, eller skaper de en situasjon som
trenger en forklaring? Er jungelen farlig på
grunn av tigeren eller på grunn av over-
bevisningene om tigere? Kommuniserer
forventningene vi har lagt på tigeren et
ikke-verbalt forslag om hvordan den burde
oppføre seg? Er det en ”bak kulissene” -
kommunikasjon blant mennesker som
iscenesetter sitt samspill i overens-
stemmelse med en forventningserklæring
skapt av deres overbevisninger. 

Dessverre, før den alminnelige
befolkning hadde en mulighet til å stille
disse spørsmål, så oppdaget noen at
overbevisningssystemer var verdifulle. Så
lenge man kunne få folk til å føle et behov
for overbevisningssystemer kunne de bli
byttet mot mat, beskyttelse eller sikkerhet.
”Hvordan håndtere tigere” (eller lignende,
for eksempel slanger, sult, depresjon, død,
etc.) var et verdifullt overbevisningssystem

så lenge du kunne stole på at tigeren
innfridde rollen som et farlig rovdyr. Å ta i
bruk fremgangsmåten ”skyt uten varsel”
hjalp til med å fjerne de tamme tigrene som
ikke oppfylte sine roller.

Over tid har visse enkeltmennesker,
familier, stammer, og til og med regjerings-
organisasjoner utviklet en sterk kapital-
interesse i å lovprise visse overbevisnings-
systemer. I mange tilfeller ble over-
bevisningssystemet grunnlaget for
gruppens økonomiske overlevelse.
Omsetningen av overbevisningssystemer
(eller den sosiale status oppnådd gjennom
overbevisningssystemets verdi) ble det
grunnleggende formål for store
organisasjoner.

Religioner som skulle omvende folk
oppstod. De organiserte begynte å
skattelegge de uorganiserte.  Arkitektur,
kunst og vitenskap utviklet seg gradvis for
å yte service til sine trofaste tilhengere.

For å sikre at ens organisasjon ville
overleve og ha fremgang, måtte varsom
håndtering av likevekten mellom ”tigrene”
og ”tigerforklaringen” bli opprettholdt.
Løsninger som var altfor effektive krevde
skapelse av mer utfordrende, og på den
måten mer lønnsomme problemer. Nye
overbevisninger som resulterte i sykdom,
hungersnød og uforsonlige fiender, erstattet
vår frykt for tigeren.

Overbevisningsstridene startet. Da en
gruppe så kraften og innflytelsen de ble
tilført gjennom deres utmerkede over-
bevisningssystemer bli brutt ned gjennom
innføringen av konkurrerende overbevis-
ningssystemer, ble deres unge menn
smertelig indoktrinert med gruppens over-
bevisninger, og formet til soldater. Enhver
detaljert studie av historien vil avsløre at en
begynnende kamp mellom overbevisninger
(et argument!) er den grunnleggende faktor
for konflikter på denne planeten. 

Kriger var sjeldent opptatt av hvem som
hadde de overbevisningene som ville skape
de beste erfaringene. Kriger var mer en
konkurranse om å vinne fram med sine
egne overbevisninger. Til slutt ble en
overbevisnings rettskaffenhet avgjort
gjennom barskheten til dens troende.  

Overbevisningssystemer viser seg å være en 
naturlig evolusjonsprosess, men oppstår de på 

grunn av en situasjon som trenger en forklaring, eller
skaper de en situasjon som trenger en forklaring?

• fortsetter

se side 16



Opphavsrett 2004 ved Harry Palmer. Vi forbeholder oss alle rettigheter. 4

Hvordan styre overbevisninger

Krigens ironi var at totale sivilisasjoner
kjempet for å bevare overbevisnings-
systemer som resulterte i selvundertryk-
kelse. Disse overbevisningssystemer
utformet større selvødeleggelse enn selv de
mest dødelige våpen til deres fiender.
Fascisme oppstod. 

Overbevisninger ble tronet. Obligatorisk
skolegang tvangsindoktrinerte hele
generasjoner med overbevisninger.
Overbevisninger utviklet seg til å bli mer
verdifulle enn livet selv. Ethvert medlem
som ikke ville sloss og risikere livet for sin
gruppes overbevisning ble betraktet som en
feiging.

Det var ingenting som kunne måle seg
med det umenneskelige slaget som ble
kjempet under navnet ”sann over-
bevisning”. Ingen klarte å unnslippe når

mennesker kjempet for en hellig over-
bevisning. Den mann som var overbevist
om at han måtte ødelegge sine
“feiltroende” fiender for å redde sin
families ære, sitt lands ære, kanskje til og
med sin egen sjels frelse, viste ingen
barmhjertelighet. Dette ble heller ikke
forventet av ham. Jo mer blod som rant for
å forsvare en over-bevisning, jo mer hellig
og smittefarlig ble den for følgende slekter.

Mer enn en gang har overbevisninger om
land, om Gud, og om økonomiske behov
sørget for rettferdiggjøring av
verdenskriger. De har etterlatt både
seierherrenes sivilisasjon og de beseiredes
sivilisasjon i aske.

Toleranse er kanskje den viktigste
kunnskap noensinne.

Historien om overbevisningssystemer fortsettelse

Aktive overbevisninger 
(Fra arbeidsboka ReSurfacing)

Overvei spørsmålet: Er dine overbevis-
ninger formet av dine erfaringer, eller er
dine erfaringer formet av det du er over-
bevist om?

Hvis du tenker over de overbevisningene
som oppstår som et resultat av din erfaring
med denne verden, for eksempel på grunn
av et eller annet du tror, da snakker du om
overlevelsesinstinkter. Du snakker om din
evne til å bli fortrolig med hvordan ting er.
Dette er et defensivt levesett, og bruk av
bevissthet på et meget lavt nivå.

Straffen for å godta det synspunktet at
det er din erfaring med verden som er
kilden til alle dine overbevisninger, er at 
du blir en skapning som kjemper med nebb
og klør. Du blir nedtynget av tidligere
begrensninger, og omgitt av utfordringer
for å kunne overleve, en selvutslettende
verden.

Så, der er du, jagende rundt mens du
prøver å bestemme hvilke konsekvenser
som vil ta livet av deg, og hva du makter å
gjøre for å overleve en stund til. Da, uten
varsel, kommer en Bodhisattva, en Avatar
inn i livet ditt og gjenskaper virkelighet

med rene handlinger av bevisste over-
bevisninger. Ett eller annet sted innerst
inne, på et sted bak hvem du trodde du var,
våkner et nytt ”jeg”.

Ting ser annerledes ut fra dette stedet,
klarere, mindre truende. Innstillingen
endrer seg fra den lidende overlever til den
nysgjerrige utforsker. Du begynner å knytte
forbindelser; du ser mønstre. 

Er dine erfaringer påvirket av hva du er
overbevist om?

Til å begynne med er mennesker
mistenksomme overfor et slikt spørsmål.
Det virker for lett. Så får nysgjerrigheten
dem til å se litt nærmere på saken. Å tro på
bestemte ting skaper standard for hvordan
de senere evaluerer erfaring. De tror på
bestemte moralske verdier. Dette er riktig,
og det er galt. Noen ganger endrer moral-
ske verdier seg. Det er mulig du senere vil
komme til å verdsette noe du ikke liker nå.

Det virker som om din erfaring av
universet kan ha vel så mye å gjøre med
hva du tror, og hvordan du tolker, som det
har å gjøre med hva som egentlig foregår?

se side 16
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ØVELSE 1: Din lagerbeholdning av overbevisninger
Hensikt: Å avgjøre om overbevisning-

ene dine er støttende eller hemmende.

Forventet resultat: Innsikt, bevisst
omorganisering av egen virkelighet.

Instruksjon:

Skriv tre overbevisninger du har om deg
selv.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om 
parforhold.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre ting overbevisninger du har om
penger.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om 
regjeringsmakt.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om
arbeid.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om dine
evner.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om din
helse.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om din
familie.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Skriv tre overbevisninger du har om
fremtiden.
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Etter hver overbevisning du skrev, noter om du erfarer overbevisningen
støttende (S) eller hemmende (H). 
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ØVELSE 2: Vet du, eller bare tror du?
Graden av sikkerhet i din overbevisning

påvirker hvordan du erfarer virkeligheten.
Å vite tyder på at tvilen er overvunnet.

Hensikt: Å vise hvordan en
overbevisning har varierende kraft.

Forventet resultat: En merkbar
opplevelse av varierende sikkerhet.

Instruksjon  1: Skift din grad av
sikkerhet trinnvis fra å tro til å vite mens
du uttaler følgende setninger:

Gud er virkelig.
Mennesket bør ha frihet.
Jeg er tiltrekkende.
Jeg kan bli bedre.
Jeg bestemmer.

Instruksjon 2: Skift din grad av
sikkerhet trinnvis fra å vite til å tro mens
du uttaler de følgende setninger:

Gud er virkelig.
Mennesket bør ha frihet.
Jeg er tiltrekkende.
Jeg kan bli bedre.
Jeg bestemmer.

Instruksjon 3: Se en gang til på de
overbevisningene du skrev i øvelse 1.
Bestem deg så for hvor de passer inn på
en visshetsskala fra 1 (tviler) til 10 (vet).

Eksistensens prinsipielle dilemma: del II

TVILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VET

Perspektiv: Hvordan oppdager jeg hva jeg
virkelig er overbevist om?  Hva slags billett
kjøpte jeg på overbevisningsbasaren?

Harry: Den enkleste veien er å arbeide
seg bakover fra det du erfarer nå.  Hvis du
erfarer tristhet kan du være temmelig
sikker på at tillitshoppet ditt over
avgrunnen baserte seg på en overbevisning
om at du kom til å bli ulykkelig.

Når du finner din egentlige over-
bevisning kan du bruke Avatarteknikkene
til å endre den. Når du gjør det, vil det du
erfarer forandre seg. Fram til du finner din
egentlige overbevisning, er du overbevist på
toppen av, slik at det du erfarer bare blir
påvirket overfladisk. 

Perspektiv: Det er et godt poeng.  Jeg har
sett hvordan mange mennesker som deltar på et
kurs eller et seminar bare trer nedover seg nye
lag av overbevisninger. Det påvirker deres måte
å tenke på bare for en kort stund.

Det bringer meg til et annet spørsmål.  Hva
er forskjellen mellom en overbevisning og
sannhet?

Harry: Noen ganger er grensen mellom
overbevisning og sannhet litt tåkete, særlig
når det handler om kvaliteter som ikke er
rent fysiske.

Det er vanligvis en viss enighet når det
handler om konkrete tilfeller.  For
eksempel, et tre faller. Ingen tvil hos noen.
Treet stod, og nå ligger det på bakken. Vi
kan stadfeste hvor det falt, hvor sterk
stammen var, hvor gammelt det var, etc.
Ingen behøver å lage seg en overbevisning
om dette. Du kan gå bort å sparke i treet.
Det er virkelig sant, treet har falt.

Men spør du: ”Hvorfor falt treet?”  Da
treffer vi på overbevisninger.

Det var gammelt og råttent. Vinden
blåste det overende. Det var force majeure.
Det var et tegn. Slike trær faller alltid over
ende. Det var en ond ånd. Det var

• fortsetter



forurensning i lufta.  Det var det tynne
ozonlaget i atmosfæren. Det var et jordsk-
jelv. Alt dette er overbevisninger.  Og
selvfølgelig, når du har funnet en over-
bevisning, finner du også beviset.  Vinden
blåste med en styrke på 36,5 miles i timen og
skapte en kraftfaktor større enn treets egen
styrke.

Og noen sier, ”Men hvorfor falt ikke alle
trærne? Hvorfor nådde vinden en hastighet
på 36,5 miles i timen?”

Varmeforholdene på sola forårsaket en
atmosfærisk ubalanse mellom hav og land.

Og du sier; ”Ok, og hvorfor skjedde så
det?” 

Hvis du ønsker å tøye det litt, så kan du
bare fortsette utspørringen mot et mer
fundamentalt hvorfor. Eventuelt vil du
komme til vår ”jeg vet ikke” -avgrunn.

Det er ved dette ”jeg vet ikke” at hele
overbevisningskjeden om hvorfor treet falt
begynner.  Så lenge vi gjør kjeden så lang at
ingen flykter ned i avgrunnen, har vi en
”vitenskapelig” forklaring på hvorfor treet
falt.

Perspektiv: Så hvorfor falt treet?
Harry: Vil du ha et ærlig svar? Jeg vet

ikke. Men, det å ikke vite er farlig. 
Frykt oppstår. Frykt motiverer frem
kanskjeforklaringer. Så la oss si at jeg dyttet
treet overende for å lage et poeng. Jeg
gjorde det bevisst.

Perspektiv: Og poenget?

Harry: Poenget er at rundt denne
enestående begivenhet av et tre som faller
overende, kan en hel overbevisnings-
utviklet realitet oppstå, en realitet med
vinder, stressfaktorer, soltemperaturer osv.
Når et stort nok antall mennesker
aksepterer disse overbevisningene vil vi
snart se noen selge oss støtter til trær.

Så klart finnes også like tilsynelatende
riktige alternative forklaringer, for
eksempel fuktig jord og råtne røtter.

Det interessante er at menneskene som
erfarer jordfuktighet/råtne røtter i virk-
eligheten lett kan se at virkeligheten til
vind/stressfaktor -menneskene er et
overbevisningssystem.

Det er ikke alltid like lett å avsløre ens
egen virkelighet.

Dypt inne i oss finnes denne triste, lille
karen som klart ser at alle andres
virkelighet er basert på overbevisninger.
Han er fanget i sin egen overbevisning om
sannhet.  Han rygger vekk fra avgrunnen
og forklarer så fort han kan.  Når han
tillater seg selv å betrakte sine egne
overbevisninger som overbevisninger, da
vil han oppdage dyp visdom.

Perspektiv: Denne metaforen gir innsikt.
Jeg antar at mitt neste spørsmål da må være
hvorfor skulle jeg ønske, for å bruke dine ord, å
avskape mine overbevisninger?

Harry: Det behøver du ikke. Det er ikke
Avatars intensjon å ødelegge din
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• fortsetter
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virkelighet, eller endre din overbevisning.
Avatar handler kun om å opprette for-
bindelsen mellom dine overbevisninger og
erfaringer. Avatars budskap til menneskene
er at de kan selv være kilde til sin egen
virkelighet. De kan avslutte sin tanke-
forbindelse med en virkelighet og bevege
seg videre til en annen. Vi er sjelden, hvis
noen gang, fastlåst i en virkelighet som vi
ikke kan endre ganske enkelt ved å
bestemme oss for å endre våre over-
bevisninger.

Perspektiv: Så i Avatar er det opp til
personen selv å bestemme om han vil endre noe
eller ei?

Harry: Absolutt.  Den eneste grunnen til
at vi velger å endre noe er at ettersom vi får
mer erfaring så oppstår et ønske om at vår
virkelighet mer og mer blir i samsvar med
vår nye visdom.

Du trenger ikke løse alle oppgavene i
aritmetikkboka for å kunne gå over til
algebra. Du kommer til et visst punkt hvor
du forstår. Disse tallene og funksjonene
produserer disse resultatene. Forstått! Tid
for å gå videre.

Perspektiv: Og aritmetikk er et
overbevisningssystem?

Harry: Ja. Det er også algebra. Det er
enhver virkelighet når den blir sett utenfra.
Men du kan gjerne velge å dykke ned i en
virkelighet. Du kan lære å kjenne de
fundamentale overbevisningene og leke
denne virkeligheten til din store glede og
nytelse.

Bli bare ikke sittende så fast at det du
gjør resten av livet er å løse
aritmetikkoppgaver.

Perspektiv: Jeg kan ikke avstå fra å tenke på
uttrykket ”satse alt på en hest”.

Harry: Akkurat!  Hensikten med å bruke
Avatar er nettopp å ikke la livet ende opp
med å bli slik at vi satser alt på en hest.

Perspektiv: Jeg tror vi alle kan forholde oss
til den idé at ved et visst punkt i livet har vi
lært hva vi skulle av visse problemer og
hendelser. Tiden er inne for å gå videre. Hvorfor
Avatar?

Harry: Spør du meg om å skape et
overbevisningssystem? Ok. La oss være
overbevist om at å skape og erfare virke-
lighet bare er en av mange muligheter livet
har å by på.  Og la oss være overbevist om
at når vi avslutter vår utforskning av disse
virkelighetene, så våkner vi opp til nye
muligheter.

Perspektiv: Det høres ut som en sannhet for
meg.

Harry: Bra. Da kan vi la dette tjene som
en sannhet inntil vi er tilfredse og har lært
det vi trenger å vite og er klare for å gå
videre.  Når vi er ved dette punkt vil
Avatar dukke opp igjen.

Perspektiv: Det er interessant.  Antyder du
at grunnen til at Avatar dukker opp i vår tid er
fordi mange av oss er klare for å gå videre?

Harry: Ja. Jeg tror mange mennesker er
klare for å ta ansvar for sin egen, så vel som
for sivilisasjonens evolusjon. Ettersom livet
utvikler seg blir det mer integrert, og
overbevisninger mindre viktige. I motsatt
fall, når man kjenner seg atskilt fra livet,
blir overbevisninger mer solide og
definerte. Dette er forfall.  Evolusjon og
forfall bør ikke forveksles.

Perspektiv: Noe annet dukket opp hos meg
mens vi snakket, kanskje det bare er en over-
bevisning. Jeg mener, selvfølgelig er det en
overbevisning.  Hvordan skal vi da fortsette å
snakke sammen? Alt er overbevisninger, ikke
sant? Akkurat nå forstod jeg det!

Harry: Ikke noe problem. La oss bare
more oss sammen og tro at vi holder på å
oppdage sannhet.

Perspektiv: Ok, jeg er villig til å være
overbevist om det – jeg vil med fri vilje være
overbevist om det! Å, jeg forsto akkurat tittelen
på boka di!  Hvor var jeg? Jo, det som slår meg
er at de overbevisninger som understøttes av
kroppens sanser er mer solide og virkelige. De
synes så å blekne i yttergrensene av vår

Eksistensens prinsipielle dilemma: del II fortsettelse

• fortsetter

Fram til du finner din egentlige overbevisning, 
er du overbevist på toppen av, slik at det du

erfarer bare blir påvirket overfladisk.



sensoriske innpakning. Er det riktig? Dytter vi
på vår egen virkelighetsinnpakning?

Harry: Det er en bra måte å betrakte
virkelighet på.  

Det finnes en gammel historie om en
bonde som plasserer ei gresskarspire i en
mugge. Ettersom gresskaret vokser, fyller
det muggen mer og mer, og kan til slutt
ikke vokse seg større. Muggen er
overbevisningsgrensen for hva vi kan
erfare. Når muggen er knust utvider vår
virkelighet seg.

Perspektiv: Ok, da har jeg et annet
spørsmål.  Dersom din virkelighet bare vokser,
hvordan kommer du da overhodet ut av den for
å skape en ny virkelighet? Hvordan kommer du
tilbake over avgrunnen? Legger du ikke bare til
og forandrer virkeligheten hver gang du knuser
overbevisningsmuggen?

Harry: Du har rett. Det er virkelig ingen
utgang der ute ved grensen av en
virkelighetsboble.  Fra innsiden synes
enhver virkelighet å være uendelig, hver
overbevisning å være sannheten.
Returbilletten i denne uendelige
”overbevisningsvirkelighet” er lokalisert
akkurat der hvor du er, og blir bekreftet

ved fullt ut å erfare deg selv som kilden til
skapelsen. Her snakker jeg ikke om skyld.
Jeg snakker om kraft og muligheter. Ved at
du er kilde til ”overbevisningvirkeligheten”
kan du slå den på og av. Når den er på er
den uendelig. Når den er av er du opplyst.
Å tenke, forestille seg og være overbevist
om er redskaper for å utforske en virk-
elighet innenfra. Disse redskapene vil ikke
slå den av. Bare det å erfare en ”over-
bevisningsrealitet” fullt ut vil slå den av.

Perspektiv: Er det virkelig mulig å erfare en
virkelighet fullt ut?

Harry: Ja, men det er en evne som
trenger å bli forstått og utviklet. Mange
mennesker forveksler erfaring med
forklaring. Noen mennesker forveksler
erfaring med det å tenke eller å huske. 

Alt blir kategorisert i stedet for å bli
erfart.  Noen mennesker blander sammen
det å erfare med det å være overbevist om
noe, forestille seg noe, eller gjennom å lide.
Det å erfare er et meget misforstått konsept.

Perspektiv: Hvordan vil du forklare det å
erfare?

Harry: Det er faktisk et mer fundamentalt
fenomen enn språk eller forståelse.  Det har
mer å gjøre med følelser og det å være
tilstede, enn med intellektuell forståelse.
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Eksistensens prinsipielle dilemma: del II fortsettelse

Gjennomsiktige overbevisninger
Det første inntrykk du får av en

gjennomsiktig overbevisning er at den er
absolutt sann.  Det er bare slik livet er. Det
er slik jeg er. Her er beviset! Men så skjer
noe morsomt. Du oppdager at
beviset for å holde på denne
overbevisningen er nettopp
produsert av overbevisningen
selv.  Et mønster begynner å
avdekkes.

Personlig virkelighet reflekterer hva
du virkelig er overbevist om.  Dette er
kanskje ikke alltid det samme som du
tenker du er overbevist om.

Når en overbevisning er gjennomsiktig
handler du gjennom den uten å være klar
over det.  Gjennomsiktige overbevisninger
er sjelden til hjelp, de kan faktisk føre til

alvorlig svekkelse.  De fleste valgte du i
et øyeblikk hvor du var lite rasjonell.
Disse overbevisningene er selv-
saboterende.

Gjennomsiktige overbevisninger
oppdages gjennom å lure seg selv til

å utrykke dem, for så å ta et skritt tilbake
og betrakte hva som nettopp ble sagt.
Gjennomsiktige overbevisninger er ofte
godt skjult av et ønske om å ha rett, så det
å finne dem krever en viss grad av
sårbarhet.

Fra innsiden synes enhver virkelighet å være
endelig, hver overbevisning å være sann.



Overbevisningssystemer, type 1

Overbevisningssystemer, type 1 beror på
en følelsesmessig tiltrekning mot frykt,
sympati, mistillit, eller hat. ”Det er best du
er overbevist eller så...” Troskap til type 1
overbevisningssystemer, opprettholdes
vanligvis i en eller annen form i møte med
de to følgende overbevisninger: 

Det er mangel på tillit eller respekt hvis 
du tviler på sannheten i ditt eget
overbevisningssystem.

Hvis en annen stiller spørsmålstegn ved
dine overbevisninger, er det en
fiendtligsinnet handling motivert av
ondskap. 

Overbevisningssystemer, type 1,
ødelegger med hensikt de overbevistes

evne til å observere, oppdage, og
resonnere. For tvilere i denne kategorien
kreves det bot og bedring i form av
selvskadende handlinger som uttrykk for
anger og oppofring. 

Alle, unntatt de mest følelsesmessig
avhengige, utvikler med tiden et passivt
forhold til den manipulerte frykt og
emosjonelle tiltrekning mot kategori 1
systemer. 

De fleste blir fraværende, ofte fylt med
skam og anger over sin tidligere oppførsel
og egen dumhet.

Overbevisningssystemer, type 2

Overbevisningssystemer, type 2, vinner
støtte ved å appellere til menneskenes
savn og usikkerhet. De er kuren i

Hvordan styre overbevisninger

ØVELSE 3: Gjennomsiktige overbevisninger
Hensikt: Å oppdage gjennomsiktige

overbevisninger.

Forventet resultat: Innsikt, personlig
endring.

Instruksjon
Å oppdage gjennomsiktige

overbevisninger gjøres med en ledsager,
eller i gruppe. Øvelsen kan gjentas mange
ganger.

Trinn 1: Guiden eller gruppelederen
spør, ”Hva ønsker du å endre?” helt til en
situasjon dukker opp. 

Trinn 2: Når du kan sette fingeren på
situasjonen, er guiden eller gruppelederen
ute etter: 

• overbevisningene som skaper
situasjonen 

• erfaringene som forsterker
overbevisningene, f.eks., skape
”sannhet” i overbevisningene 

ved å spørre: 

(a) Hvilken overbevisning kan noen ha for
å erfare (situasjonen)?

(b) Hvordan kan du bevise at den
overbevisningen er sann?

(c) Hvilken annen overbevisning kan noen
ha for å erfare (situasjonen)?

(d) Hvordan kan du bevise at den
overbevisningen er sann?

Alterner mellom (c) og (d) helt til eleven
får en innsikt.

Kategorisering av overbevisningssystemer

• fortsetter
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forbindelse med tigrene, eller over-
bevisningsforklaringene omtalt tidligere.
Her finner man logikken bak et folks
sosiale skikker, den alminnelige kunns-
kapen som består uten at det stilles
spørsmål, den brede kollektive enighet om
hva som er sant. Type 2 systemer
inneholder ofte stoiske overbevisninger
om at lidelse er uunngåelig. Type 2
systemer er vanligvis gjennomsiktige
(usynlige) for sine tilhengere.

Overbevisningene som de støtter seg til
blir sjelden diskutert. Medlemmenes
overensstemmelse danner en usynlig
læresetning, kanskje til og med av
tankeoverførende karakter. Denne erfares
som virkelighet. De som stiller spørsmål
ved overensstemmelsene har en tendens
til å bli sosialt utstøtte, eller betraktet som
sinnssyke, heller enn lærde eller
fiendtligsinnede. 

Det er vanlig, i det minste i det siste
århundre, at barna til dem som innehar
type 2 overbevisningssystemer forsvarer
sin uavhengighet ved å gjøre opprør mot
foreldrenes fornuftige overbevisninger.
Dessverre gjør dette dem ofte følelses-
messig mottakelige for fanatisme, noe som
fremmer type 1 overbevisningssystemer. 

Overbevisningssystemer, type 3

Overbevisningssystemer, type 3,
avhenger av saklige bevis. De som er
overbeviste om type 3 systemer pro-
testerer vanligvis mot tanken på at de er
opptatt av et overbevisningssystem. De
foretrekker å kalle sine overbevisnings-
systemer vitenskap, teknologi eller former
for strengt objektive fakta.

Type tre tilhengere er ofte avhengige av
å tenke og/eller diskutere. For at de i det
hele tatt overveier å vurdere et synspunkt
utenfor deres bestemte mønster, trenger de
fleste av dem omgivelser hvor fordømmel-
ser ikke forekommer, og hvor en streng
disiplin er nødvendig for å dempe
mentale prosesser.

De mest kompetente personene i type 3,
er ekstremt overbevisende og kan sitere
mange fakta som støtter deres ”objektive”
overbevisningssystemer. Disse har som
oftest omsorg for ambisiøse studenter som
prøver å unnslippe type 1 og type 2
mønstre. Type 3 overbeviste forsvarer
sannheten i deres overbevisninger ved å
ha en sterk tillit til sanselige inntrykk
(spesielt smerte), bevis fra fortiden, og
logiske antagelser.

Når deres sannhet granskes viser det seg
at den ikke er noe annet enn en ide om at
visse faktorer har en større forutsigbarhet
for å bli gjentatt enn andre. Deres grunn-
leggende forutsetning er at pålitelig
oppførsel, enten menneskelig eller
materiell, beviser en eller annen sannhet. 

En type 3-overbevist erfarer nå og da at
de gir slipp på sin insistering på å ha rett.
Fra et nytt perspektiv begynner de å forstå
at sikre fakta i virkeligheten ikke er noe
annet enn en enkel virkelighetssfæres
grunnleggende overbevisninger. Denne
virkelighetssfæren flyter i et hav av
muligheter. Dette er øyeblikket hvor de
med ærbødighet blir klar over sine
mønstre/paradigmer. 

Dette skjer ofte med personer som tar
Avatarkurset. 

Overbevisningssystemer, type 4

Overbevisningssystemer, type 4,
inneholder viljestyrte overbevisninger. De
er skapt slik at deres skapere kan tilegne
seg erfaringer, nye perspektiver, og til sist
berolige seg selv med at de har sin egen
ubegrensede kilde. Dette er gudenes
overbevisningssystem. Avatar er en type 4
overbevisningssystem. 

Hvordan styre overbevisninger

Kategorisering av overbevisningssystemer fortsettelse

Overbevisningssystemer, type 1, type 2 og type 3
er forskjellige grader av å ikke være seg bevisst
eksistensen av type 4 overbevisningssystemer.

Type 4 overbevisningssystemer fastsetter reglene
og tumleplassen til de andre typene.

• fortsetter

Opphavsrett 2004 ved Harry Palmer. Vi forbeholder oss alle rettigheter. 11



Opphavsrett 2004 ved Harry Palmer. Vi forbeholder oss alle rettigheter. 12

Hvordan styre overbevisninger

Kategorisering av overbevisningssystemer fortsettelse

Avatars misjon på jorden er
å katalysere integreringen
av overbevisningssystemer.
Når vi oppfatter at den
eneste forskjellen mellom
oss er våre overbevisninger,
og at overbevisninger kan
skapes og avskapes med
letthet, vil poenget med å
ha rett eller feil forsvinne.
En samskapende lek vil
utfolde seg, og verdensfred
vil følge. 

I følge 
undersøkelsen...

Slik er livet. Ting går alltid
bra for meg

Det er ikke
trygt i jungelen.

Type � Type � Type � Type �

Avhengig av en
følelsesmessig
tiltrekning mot
frykt, sympati,
mistillit eller hat.
Ødelegger med
vilje de over-
bevisendes evner til
å observere,skjelne,
eller resonnere. 

Vinner støtte ved å
henvende seg til
menneskenes savn
og usikkerhet. Ofte
inneholdende
stoiske over-
bevisninger om
uunngåelig lidelse.
Vanligvis
gjennomsiktige
(usynlige) for sine
tilhengere.

Avhengige av
saklige bevis. Type
3 tilhengerne er
ofte avhengige av å
tenke og/eller
diskutere. 

Inneholder  vilje-
styrte over-
bevisninger.
Overbevisnings-
systemer, type 4
fastsetter reglene
og spillerommet til
de andre typene. 
Overbevisnings-
systemer, type 4 er
vanligvis kort-
varige og lette å
endre på. 

Overbevisningssystemer, type 1, type 2
og type 3 er forskjellige grader av å ikke
være seg bevisst eksistensen av
overbevisningssystemer, type 4. Type 4
overbevisningssystemer fastsetter reglene
og tumleplassen til de andre typene.

Overbevisningssystemer, type 4 er
vanligvis kortvarige og foranderlige, fordi
det finnes ingen hard virkelighet de gir
påskudd om å reflektere. Avatar materialet
inneholder instruksjoner og verktøy man
kan bruke for bevisst å skape, håndtere, og
med glede erfare de mange variasjonene
av type 4 overbevisninger.

Tilhengerne av type 4 systemer ser på
sine overbevisninger, så vel som andres,
som blåkopiene av eksperimentell
virkelighet. Med erfaring som middel
bruker de overbevisninger til bevisst å
skape. De er overbevist med den hensikt å
erfare. De er tilbøyelige til å være
forståelsesfulle og ærbødige overfor ulike
overbevisningssystemer, men vil sjelden
forsvare noen av dem. De endrer ofte sine
overbevisninger for å utforske nye
muligheter og nye fasetter av erfaring. 

Hvilken erfaring ville du like å utforske?
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Ditt neste skritt

Når du er klar for å utforske den indre prosessen i din egen bevissthet og bli fortrolig med skapelsen du
ser på som jeg, anbefaler vi å lese boka Living Deliberately og ReSurfacing® som første skritt. 

Living Deliberately handler om oppdagelsen og utviklingen av
Avatar® materialet. Avatar er et sterkt og effektivt kurs som styrker
selvutvikling og egen kraft. Kurset er holdt i 66 land og er blitt
oversatt til 19 språk. 

ReSurfacing® refererer til virkningen av å løsrive seg fra gamle
skapelser for så å stige opp i ”Awareness” igjen. Arbeidsboka
ReSurfacing er en Avatarveiledning for å utforske hvordan din egen
bevissthet arbeider i sitt indre.

Spesiell introduksjon for nye lesere: I et begrenset tidsrom, kan du kjøpe
boka Living Deliberately, dens ledsagende arbeidsbok, ReSurfacing®, det lille

heftet Ten Actions, et fullt årsabonnement på Avatar Journal, kassetten eller CD-en How
To Create Magic In Your Life – til en verdi av $55.00 USD – for bare $25.00 USD.

Hvis du ikke er helt fornøyd, kan du returnere de to bøkene mot full tilbakebetaling og beholde resten som vår gave
til deg.

$25.00USD

Les Living Deliberately og ReSurfacing® av Harry Palmer

For å bestille Avatar Power Package, vennligst kontakt en hvilken som helst Avatarlærer eller ring 
Star’s Edge 24-timers bestillingslinje på 800-589-3767. Husk å legge igjen navn, adresse, telefonnummer, 
og kredittkort informasjon.

Du kan også kjøpe disse artiklene fra Star’s Edge online bokhandel på:
www.AvatarEPC.com/html/bookstore.html

Motta en gratis Avatar Journal ved å besøke vår online adresse på:www.AvatarEPC.com/html/freejournal.html
eller du kan kontakte Star’s Edge International.

Skaff deg en gratis utgave av Avatar Journal

Avatarlærere vil svare på eventuelle spørsmål eller interesser du kanskje kan ha, inkludert når og hvor du
kan ta Avatarkurset. Det er forskjellige måter å kontakte en Avatarlærer på.

• For å finne aktuelle kurs og kontaktinformasjon angående de Internasjonale Avatarkurs, vennligst 
besøk vår online adresse: www.AvatarEPC.com/html/avatarschedule.html

• For å finne en Avatarlærer i nærheten av deg, vennligst besøk vår online side Find a Local Master på: 
www.AvatarEPC.com/html/localmaster.html

• Eller se gjennom adressefortegnelsen og avertissement i Avatar Journalen. Motta en gratis 
Avatar Journal ved å besøke vår online adresse:  www.AvatarEPC.com/html/freejournal.html

• Kontakt Star’s Edge International. 

Kontakt en Avatarlærer

Fyll ut og returner registreringsskjemaet til kurset du velger. Din Avatarlærer vil skaffe deg det nødvendige
skjema og informasjon.

Registrering til Avatarkurset



Hvem er Harry Palmer?

Være på linje med

Forfatter, lærer, foredragsholder,
vitenskapsmann, programmerer,
miljøverner, forretningsmann, åndelig
leder, utforsker – Harry Palmer er en sann
Renessansens mann. I mer enn 30 år har
Harry spilt en fremtredende rolle innenfor
feltet bevissthetsutvikling. Hans
bestselger, Living Deliberately (for tiden
tilgjengelig på 19 språk), som beskriver
hans personlige oppdagelse av opplysthet,
lanserte det høyt respekterte
verdensomspennende kurset kalt The
Avatar Course. Hans høye mål, å bidra til
skapelsen av en opplyst planetarisk
sivilisasjon, er blitt adoptert av titusener.
Palmer’s underliggende formål er å lære
mennesker effektive teknikker for å
forbedre sine liv i henhold til deres egen
selvgenererte blåkopi. 

Få, som med et åpent sinn studerer
Harry Palmer’s arbeid i dag, kan tvile på
den dype effekten hans verk har på den
kollektive bevissthet i verden. 

Ville du like å bli fri fra gamle bånd som gjør deg ulykkelig?

Ville du like å la dine overbevisninger være i samsvar med de målene 
du ønsker å oppnå? 

Ville du like å føle deg tryggere på din evne til å styre ditt eget liv?

Ville du like å oppleve deg selv opphøyd, klokere og mer fredfull?

Ville du like å være i stand til å se lidelsene og slitet i denne verden ”ovenfra” og  
betrakte dem for hva de i virkeligheten er?

Ville du like å erfare den bevissthetstilstand som vanligvis beskrives som opplysthet?

Da er Avatar er noe for deg.

Hvis du føler deg på linje med målet om å skape en
opplyst planetarisk sivilisasjon og vil at en Avatarlærer
skal kontakte deg, send ditt navn, adresse, og
telefonnummer til:

Avatar Network Consultant
Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive
Altamonte Springs, Florida 32714
USA

tel: 407-788-3090 eller 800-589-3767
faks: 407-788-1052
e-mail: avatar@avatarhq.com
nettside: www.AvatarEPC.com

Opphavsrett 2004 ved Harry Palmer. Vi forbeholder oss alle rettigheter. 14


