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Altamonte Springs, FL 32714
USA

Memorando do Harry

Queridos Leitores,

O Jornal Avatar está se tornando ecológico! 

Em setembro, o Jornal Avatar começará sua transformação

para uma publicação mensal online. À medida que cada

número for publicado, a Star’s Edge lhe enviará um e-mail

dizendo onde você pode fazer o download GRATUITO de

uma cópia em pdf ou ver a nova publicação online. Se você

ainda NÃO se inscreveu para receber essa notificação por 

e-mail visite www.AvatarJournal.com 

Para refletir a natureza global do Avatar (agora disponível

em 71 países e 20 idiomas) o Jornal online se caracterizará por

artigos, anúncios, recomendações, relatos, blogs, conexões

interessantes e notícias de todos os cantos do mundo. A Star's

Edge já está se ocupando de criar uma rede de repórteres

Avatar que lhe manterão informado dos eventos de despertar

no planeta. É improvável que você encontre essas notícias em

algum outro lugar.  

(Por falar nisso, se você gostaria de juntar-se a rede de

repórteres Avatar e contribuir com seu ponto de vista, inscre-

va-se para receber as instruções e sua credencial de imprensa

internacional no www.AvatarJournal.com/reporter)

Eu acho que este será o projeto de expansão

do Avatar mais empolgante até agora.

EU QUERO VOCÊ A BORDO.
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Os materiais Avatar são desenhados e tem a
intenção de ser um meio eficiente para inspirar as
realizações e as mudanças que o moverão em
direção a um caminho espiritual de despertar. Eles
devem ser considerados meios (ferramentas), e não
doutrinas.  

Como você alcança a iluminação?
Siddhartha Gautama viveu na floresta, e

então mudou-se para a cidade, morou lá por
um tempo, e então mudou-se para uma mon-
tanha, morou lá por um tempo, e então
mudou-se para um rio e morou próximo ao
rio por um tempo. Finalmente embaixo de em
baixo de uma figueira, ele alcançou um estado
de perfeita iluminação, e foi daí em diante
chamado de Buddha.

Então me parece que o caminho é bem sim-
ples. Primeiro você vive na floresta, então
muda-se para a cidade, aí vai viver na mon-

tanha, então vive próximo a um rio e aí procu-
ra uma figueira.

Não? Então eu suponho que não era onde
Buddha estava vivendo que era importante. O
que era importante era que certas realizações
e transformações estavam acontecendo com
ele que culminaram na sua iluminação. Como
um caminho espiritual o conduz a essas 
reali zações e transformações levando a 
iluminação?  

A maioria dos caminhos espirituais emprega
várias instruções, ensinando técnicas, rituais, e

práticas individuais. Juntas elas constituem as
ferramentas de um caminho espiritual. Alguns
caminhos são mais eficazes que outros, e
alguns caminhos pessoalmente adaptam-se
melhor em algumas mentalidades que em out-
ras. Se uma ferramenta é usada corretamente,
ou ela produz os resultados esperados ou ela
não produz. Claro que ferramentas têm outros
fatores de qualificação como: facilidade de
uso, rapidez do resultado, esforço envolvido,
custo envolvido, e em alguns casos, prevenção
de estrago colateral.    

As ferramentas Avatar são avaliadas favo-
ravelmente em todas as categorias e são noto-
riamente eficazes considerando a condição
mental geral das pessoas a quem são apresen-
tadas. 

Se você examinar a situação atual do
mundo, você vai encontrar que a maioria das
pessoas está reagindo segundo crenças pro-
fundamente doutrinadas. Alguns vão argu-
mentar que não estão reagindo e sim fazendo
livres escolhas, mas a verdade é que con-
clusões passadas e medos antigos, na maior
parte das vezes, decidem por eles.

Quase todos estão operando de acordo com
as regras de alguém ao invés de seus próprios
princípios intuitivos. As pessoas vivem no que
foi, e eles percebem seletivamente apenas o
necessário do presente para estimular suas
conclusões sobre as coisas. A aspiração maior
é estar certo ao invés de estar desperto.   

Nesse comércio compulsivo de aprovação, a
maioria das interações é consciente ou incons -
cientemente manipuladora. A maioria é go -
vernada por elogio (prazer) ou crítica (dor). O
que as pessoas fazem e dizem umas para as
outras cria reações. Se a experiência da reação
é considerada prazerosa, desenvolve-se o

Alguns caminhos são mais eficazes que outros, e
alguns caminhos pessoalmente adaptam-se melhor

em algumas mentalidades que em outras.

de Harry Palmer



apego. Se a experiência da reação é considera-
da dolorosa, desenvolve-se a resistência. 

A mesma experiência pode afetar pessoas
diferentes diferentemente. As considerações
das pessoas sobre o que é doloroso e o que é
prazeroso seguem padrões criados por suas
crenças e memórias de experiências passadas.
Se você rastrear as considerações sobre dor e
prazer até suas raízes, você provavelmente as
encontraria associadas a preocupações de
sobrevivência: comida, abrigo e reprodução.  

No momento presente, as consciências
humanas, em sua maioria, operam como um
rolo de filme exposto. Raramente fotografam o
mundo momento a momento como é, mas
carregam consigo fotos de como o mundo era.
Os indivíduos lutam com os medos e sofri-
mentos das obstruções do passado que certa-
mente deveriam ter sido destinadas à história
e deixadas lá. 

Então é assim que começamos.
As seções do Avatar são desenhadas para

encorajar as realizações e as mudanças que
uma pessoa tem que passar para mover-se de
uma vida de respostas doutrinadas para uma
vida onde se vive deliberadamente. As reali -
zações e as mudanças necessárias não são as
mesmas para todos.

Também as realizações e as mudanças não
estão em linha reta ou em uma série exata de
passos. Ao invés, eles seguem um sinuoso

caminho de experiências únicas necessárias
que, às vezes nutre o eu egóico, às vezes um
eu compassivo, e lentamente ou repentina-
mente, chega-se a uma experiência do eu
espiritual. Pode parecer um processo linear,
mas raramente é.    

Sim, lições de palavra podem ser apresen-
tadas como um caminho direto para entender
iluminação, capítulo após capitulo, mas as
lições de vida divagam; a vida dá uma pausa
para explorar. Perde seu chão. Cai, fica sem
saída, derrama lágrimas, e então dá uma boa
risada enquanto se levanta e se limpa de tudo
isso. Se somente pessoas perfeitas pudessem
experi-mentar a iluminação, pouquíssimas
chegariam.   

Progresso não significa que você está indo
na direção de se tornar mais compassivo, 
correto ou espiritual. A experiência única que
você precisa pode ser dolorosa ou destrutiva.

Harry Palmer, autor dos materiais Avatar, 
cumprimentando os alunos no encerramento 

do Curso Wizard Avatar 2006.

3

• continua



Algumas vezes a próxima lição é negativa, ou
fortalecedora do ego, ou arrasadora. 

A não ser que você possa viver uma vida de
mosteiro, suas ferramentas espirituais pre-
cisam trabalhar em questões práticas como
em questões metafísicas. 

Por falar nisso, as religiões tendem a se for-
mar ao redor dos pontos altos do caminho
espiritual. Estas hesitações podem ser
obstruções para mover-se adiante. Algumas
vezes um paroquiano tem que cair em pecado
e ser excomungado antes que ele ou ela possa
progredir. O último passo antes da liberdade
pessoal pode ser cometer um pecado imper-
doável na sua fé.

As transgressões, honestamente con-
frontadas, transformam seus julgamentos em
compaixão e empatia pelos outros: Alguém
que sempre age gentilmente tem dificuldade
em entender alguém que falha em agir gentil-
mente; não fazer o bem pode parecer imper-
doável para alguém que sempre faz o bem.

Agora eu vou mostrar-lhes as seções do
Avatar uma a uma e descrever em linhas
gerais as mudanças que se espera que ocor-
ram em cada seção. Mas deixe-me avisá-los,
ler sobre as mudanças, mesmo em detalhe,
não é o mesmo que experenciá-las.

A seção I do Avatar é chamada ReSurfacing.
Refere-se à ação de desembaraçar-se de suas
criações; é um despertar de uma interessada
autoconsciência. Essa seção poderia ser
chamada de um curso de auto-descoberta.
Desperta você do filme no qual você se
perdeu.

O ReSurfacing lembra as pessoas que existe
uma diferença entre a experiência do eu e a
experiência que o eu está tendo. Mais tarde

no caminho, estes dois podem outra vez
mesclar-se, mas neste nível do despertar, a
direção é a de perceber que existe uma dife -
rença entre quem percebe e a percepção.
Existe uma diferença entre você mesmo e o
papel que representa. Existe uma diferença
entre agir deliberadamente e reagir. Existe
uma diferença entre você e seus problemas.

A mudança fundamental que ocorre no
ReSurfacing é um aprofundamento da 
experiência do “eu sou”. 

Esta é uma transformação do “Oh com
certeza, eu sou” para “Oh meu Deus, eu sou.
Eu realmente sou”. Este é um “eu sou” que
está descobrindo responsabilidade pessoal.
Isto abre a porta para poderosas realizações
que quebram a força das crenças doutrinadas.
Experenciar “eu sou” como algo mais do que
um conceito mental causa uma transformação
e uma cura.

Responsabilidade pessoal substitui as
reações robóticas à autoridade. De repente
você pode observar e escolher como agir, ou
até, se você vai agir. Quando as pessoas falam
sobre o Avatar como um curso de auto-
descoberta, elas estão falando sobre este nível
de realizações e mudança. 

A Seção II do Avatar é um treinamento de
auto-empowerment (dar poder a si). O pré-
requisito para fazer a Seção II é que no
ReSurfacing você tenha descoberto um eu real
para dar poder. Todo o sofrimento surge dos
processos mentais, especialmente de crenças e
julgamentos. 

Resistir o que é inevitável produz sofrimen-
to. Não é nenhuma surpresa que certas
filosofias e religiões considerem a vida como
sofrimento. Elas não têm nenhuma tecnologia
efetiva para manejar resistência mental. O
melhor que elas podem fazer é aquietar a
mente com disciplina; quando a mente está
calma, o sofrimento cessa, mas ainda assim as
lições levavam ao sofrimento.

A Seção II é uma abordagem moderna para
alcançar o controle sobre a mente; existe mais
sutileza na mente do que desligá-la e ligá-la.
Esse controle é uma realização tão fora do
comum que muitas pessoas, até experimenta-
rem isso, acham que não pode ser feito.
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As seções do Avatar são desenhadas para encorajar
as realizações e as mudanças que uma pessoa tem
que passar para mover-se de uma vida de respostas
doutrinadas para uma vida onde se vive deliberada-
mente. As realizações necessárias e as mudanças

não são as mesmas para todos.



Depois que você ordenou quem você é e
como sua mente opera, o próximo passo é o
que você pode deliberadamente criar?

Na Seção II o caminho começa a dar voltas.
Você toma um desvio no mundo material. O
desenvolvimento do ego está contido nos
exercícios de forma a preparar a próxima
transformação. Depois da experiência do “eu
sou”, a próxima experiência do caminho é “e
eu sou uma pessoa e tanto”. A Seção II
remove suas limitações e liberta seu poder cri-
ador. Sua primeira resposta provavelmente
será criar algo que você desejou por muito
tempo. Esta é a ultima satisfação do ego, criar
exatamente o que quer para si.     

Então você pode perguntar por que o
Avatar encoraja o desenvolvimento do ego,
quando sabemos que o ego é a fonte de tantas
dificuldades no mundo? A resposta é que esta
é a próxima experiência necessária que você
precisa integrar. O ego é uma área que precisa
ser explorada sem julgamentos. Lembre-se
que algumas vezes, são os esforços de
engrandecer o ego que produzem algumas de
nossas melhores obras-primas culturais.

Desenvolver o ego é um rito de passagem
necessário para transcender o ego. Se seu ego
falha em florescer, não há colheita e não existe
crescimento espiritual adiante.    

A principal mudança na Seção II é alcançar
equilíbrio em sua vida. Se você tem experen-
ciado infelicidade, você pode criar felicidade.
Se você tem experenciado fracasso, você pode
experimentar sucesso. Se você tem experi-
mentado sentir-se submissa, você pode equili-
brar isso sentindo-se dominante. Os processos
da Seção II, Lista Fonte e Lista de Criação da
Realidade, apresentam um modo ético de
alcançar esse equilíbrio.   Recuperar o equi-
líbrio é a verdadeira meta do auto-empower-
ment. Você pode dizer que a Seção II o coloca
no caminho de alcançar equilíbrio cármico
com o universo; seja qual for a guinada ou
volta que seu caminho espiritual tenha feito
ou ainda precisa fazer, o equilíbrio pode ser
alcançado com as ferramentas da Seção II. 

Na Seção III, os primeiros raios de auto-
consciência são freqüentemente paralisantes;
eles tendem a iluminar sua vergonha e sua
culpa, em vez da sua natureza mais profunda.

Isso muda com a iniciação da
Seção III; auto-consciência torna-
se funcional, compassiva, dá
poder.  

Os procedimentos da Seção III
são uma jornada para o eu ilimi-
tado. Eles te levam para o espaço
que tem o poder de definir o eu.
Os procedimentos identificam e
libertam os tentáculos do passa-
do, e você vem sem esforço para
um nível mais profundo do pre-
sente. O presente, não o passado,
molda quem você é e o que você
escolhe experenciar. Neste estado,
você age intuitivamente, é moti-
vado por princípios elevados, e
opera de uma consciência que é
independente do eu.  

Então estas são as seções que
formam o Curso Avatar. Elas
devem ser experenciais e não
inte-lectuais.
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Nós começamos a viagem para a Mongólia
no dia 30 de maio de 2008 com 27 Masters e
35 alunos. Nosso vôo atrasou devido a tem-
pestades em Ulaanbaatar, capital da
Mongólia. Nós finalmente chegamos ao aero-
porto de Ulaanbaatar depois da meia noite.
Então tivemos mais duas horas de viagem de
ônibus para chegar ao hotel em Terelj onde
aconteceria o primeiro curso Avatar da
Mongólia. 

Primeira manhã, Terelj. Quando eu acordei,
uma fantástica natureza estava mostrando sua
beleza. Montanhas ao fundo, uma floresta e
um riacho na frente do hotel; era maravilho -
samente bonito. As árvores tinham místicos
troncos acinzentados com novas folhas de um
verde brilhante começando a desabrochar. A
luz do sol é forte porque nós estamos em uma
altitude elevada e não há poluição no ar.
Esquenta o corpo mesmo que o ar ainda esteja
gelado.  

Tefelj é um parque nacional apontado pela
UNESCO como uma herança mundial preser-

vada. É um lugar imenso, mas com poucas
pessoas. A população total da Mongólia é de
somente 2,4 milhões, e 1,8 milhão de pessoas
vive na capital. O resto está espalhado pelo
interior, que é 17 vezes o tamanho da Coréia.

Depois do café da manhã, todos chegaram
felizes e animados para começar o Workshop
ReSurfacing. O hotel é um prédio de três
andares e a sala fica no terceiro andar.

Sem nenhuma distração, o curso teve um
rápido andamento. Os alunos fizeram o mini
curso da Atenção e do Perdão juntos. Os exer-
cícios abriram tanto espaço que razões de
sofrimento do passado desvaneceram. Os
alunos começaram a recobrar suas habili-
dades de sentir. Eles se tornaram um com a
natureza e com as outras pessoas do curso.
Todos os dias durante o almoço as pessoas da
vila traziam cavalos, na verdade eram pôneis
fortes, para que andássemos. 

Os primeiros dias do
curso desenvolveram-
se como o fluir de
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um rio sereno. Então, certa noite, um novo
hotel das redondezas abriu e o consumo de
eletricidade deles era tão alto que caiu a ener-
gia da nossa vila, incluindo nosso hotel.
Como estava mais claro do lado de fora do
que na sala, nós movemos o curso para o
monte atrás do hotel. Os alunos estavam
empolgados e exaltados e transformaram o
obstáculo de não ter nem a eletricidade e nem
o encanamento funcionando em uma aventu-
ra. A natureza transformou-se na nossa sala.    

Pelos próximos dois dias a energia não
voltou. Lavar seu cabelo em um riacho frio da
montanha o torna consciente de quanta coisa
você não valoriza. Nós poderíamos ter recla-
mado, mas ao invés todos seguiram o con -
selho do Harry e fizeram o melhor do que
aconteceu. Tempos difíceis nos lembra de 
sermos gratos pelas pequenas coisas como 
a amizade e o ar fresco.

Nós acendemos uma vela no quarto à noite
e foi tão romântico. Sem eletricidade as estre-

las se multiplicaram até parecer que o céu era
muito pequeno para conter todas elas. E a
sala do hotel não podia mais conter nosso
curso Avatar.

Começando a Seção III, nós nos movemos
do monte para uma pequena floresta próxima
ao riacho. Nós entramos na consciência
nômade dessa terra. Fazer os procedimentos
da seção III embaixo as árvores nos fez sentir
como Buddhas. O ambiente estava integrado
e parecia nos dar suporte em vez de nos dis-
trair. Visitados por vacas, pôneis, cachorros e
ainda uma família de porcos, em harmonia
com a natureza, nós anunciamos o “Mais
novo Avatar” para a floresta.

No segundo domingo nós dissemos tchau a
Terelj e nos mudamos para um hotel cinco
estrelas na capital, Ulaanbaatar. Por uma noite
nós relaxamos no luxo e então subimos em
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dois ônibus para uma jornada rock and roll
de sete horas pelo grande deserto Gobi. A
Mongólia é uma terra imensa que não tem
estradas especificamente pavimentadas. Onde
você dirige é uma decisão do motorista. O
guia disse que sentia nosso grupo tão dife -
rente do que qualquer outro grupo. Nenhuma
única pessoa reclamava quando coisas ines-
peradas aconteciam. 

Eu disse a ele, “Este é o grupo Avatar”
Nós chegamos ao deserto de Bayan Gobi às

19 horas. O jantar estava esperando por nós
em uma tradicional yurt da Mongólia. Depois
da refeição nós começamos o curso outra
vez para que alguns alunos termi-
nassem. Nós anunciamos o “Mais

Novo Avatar” no acampamento do deserto de
Bayan Gobi.

Conforme a primária do Harry, “Tudo sem-
pre funciona para nós,” e realmente funcio-
nou na Mongólia. Nós inscrevemos três
alunos da Mongólia para o próximo curso
Avatar. Nosso guia Ayuka decidiu vir à
Coréia para fazer o Avatar em outubro. Em
breve haverá muitos Avatares na Mongólia.  

O espírito de Genghis Khan está satisfeito.

Ilu Kim é uma treinadora da Star's Edge da
Coréia. Ela pode ser contatada por telefone no 

82-11-9999-7425 ou no e-mail:
iluavatar@yahoo.co.kr.

Em setembro, o Jornal Avatar começará sua
transformação para uma publicação mensal
online. À medida que cada número for publi-
cado, a Star’s Edge te enviará um e-mail dizen-
do onde você pode fazer o download de uma
cópia em pdf ou ver a publicação online. 

Comece sua assinatura gratuita
hoje no AvatarJournal.com  

continuação


