Como O Avatar Cria
Iluminação
por Harry Palmer

A quanto tempo atrás você começou a se
interessar por consciência ilimitada superior?
Sua resposta revelará quantos falsos conceitos
espirituais você teve que peneirar para chegar
ao Avatar. Os anos 70 foram repletos de boas
intenções, mas totalmente cheio de asneiras
espirituais esquisitas. Muitas pessoas na procura pela iluminação se submeteram à “mestres espirituais” que procuravam por credibilidade para as suas próprias obsessões mentais,
com comportamentos intoleráveis para chamar a atenção. E em alguns círculos esse comportamento tipo salada de fruta foi confundido por um caminho para a iluminação.
Alguns caminhos espirituais eram maldosa-

Quando alguém observa a consciência humana de
um ponto de vista iluminado, possibilidades aparecem.
mente auto-destrutivos; outros eram desagregadores de família. Alguns caminhos espirituais eram na verdade somente um empreendimento financeiro. E alguns caminhos espirituais eram simplesmente completa doutrinação para gerar antigos sistemas de crença muito gratificantes para o ego em termos de
acordo e status de grupo, mas pessoalmente
enfraquecedor. Todos esses caminhos espirituais eram becos sem saída. Esperança e pretensão foram substituídas por verdadeira iluminação. No final, desapontamento e traição.
O resultado foi que a procura por iluminação espiritual começou a ser incluída na
mesma categoria estranha dos: sequestro de
OVNI, conspirações globais e canalização de
espíritos. Claramente a mensagem era: talvez
possível, mas, improvável. Cepticismo era a
ordem do dia. A quantidade de pessoas procurando por espiritualidade diminuiu consideravelmente. A venda de ternos aumentou.
O insulto final foi a sugestão de que a iluminação espiritual poderia, na verdade, ser uma
condição psicológica causada por um desequilíbrio hormonal.
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Em suma, isso basicamente descreve o cenário social do fim dos anos 80. Ainda havia
alguns traços espirituais no movimento social
humano, mas os mais influentes dos facilitadores tentaram minimizar esses traços com
terminologia psicológica. A idéia de ajustamento e acomodação estava mais na moda do
que a idéia de iluminação.
Mas, por trás da cena de cheque de pagamento, alguns de vocês ainda estavam no
caminho da iluminação espiritual, sempre
procurando pela chave da porta que leva a
intoxicante experiência da consciência ilimitada além da consciência - essa consciência de
não espaço que finalmente e indubitavelmente responde a pergunta: “Quem sou eu?” A
descoberta dessa chave foi a origem do
Avatar. Os detalhes estão em Vivendo
Deliberadamente.
Então, como o Avatar funciona?
Avatar é um conjunto de ferramentas que
permite as pessoas, em um espaço de tempo
muito curto, se identificar e mudar as conclusões, decisões e acordos do subconsciente aquelas coisas que estão dando forma a vida
delas. Você poderia dizer que é uma técnica
de edição mental. Essas ferramentas têm sido
descritas de várias maneiras, mas, o mais
importante é que elas funcionam.
Elas funcionam extremamente bem.
As pessoas ficam impressionadas com a eficiência das ferramentas Avatar. Quando as
pessoas encontram ferramentas que funcionam, elas usam.
Depois da surpresa inicial, os estudantes
Avatar se acalmam e sistematicamente começam a mudar de atitudes, limitações autoimpostas e hostilidades que estão amargando
as experiências na vida deles.
Primeiro, eles removem as obstruções dos
desejos mais preciosos. E então eles criam
oportunidades e motivação pessoal para alcançar os sonhos deles. Em alguns casos, eles reestruturam, não somente a consciência deles,
mas, literalmente mudam a realidade fisica.
Antes que o Avatar possa funcionar, as pessoas tem que ouvir sobre ele e usá-lo. Então,

espalhar largamente boca à boca, é o que perpetua a expansão do Avatar, antes do sucesso
dos graduados Avatar. Para qualquer um que
se sinta bloqueado em conseguir, experimentar ou criar os seus sonhos e ouvir essas histórias, aprender usar as ferramentas Avatar é
uma decisão racional.
Muito sábia. Prática. Nada de fetiche sobre
salvação. Realmente não importa se a pessoa
tem interesse em iluminação ou não, porque
existe uma razão muito prática para aprender
a usar as ferramentas Avatar - sucesso. Todo
mundo quer ser bem sucedido em algo. Avatar
mostra à pessoa como ser bem sucedido.

No final, você faz a você mesmo as perguntas chave, as perguntas
que todo ser em processo de desenvolvimento espiritual pergunta:
“O que eu estou fazendo aqui?” “Qual o significado de tudo isso?
“Porque eu estou participando nessa criação da vida?”
Você poderia parar de ler agora e fazer o
Avatar, mas, ainda tem algo mais nessa história. Existe algo mais sutil que está acontecendo aos graduados Avatar - transformação.
Para alguns, isso acontece em questão de dias,
para outros é mais demorado, pode durar
anos.
A transformação começa de uma ou duas
maneiras. A primeira pode ser descrita como
saciação. Saciação significa satisfazer completamente um desejo.
Quando alguem é deliberadamente capaz de
ter, experimentar ou criar o objeto do desejo, o
resultado não é a obsessão ou o vício; o resultado é a saciação.
Esse é um conceito que é completamente
compreendido somente pelos que tiveram
sucesso. Quantos bombons de cereja você
pode comer? Por quanto tempo você pode se
sentir melhor do que nunca? Quanto dinheiro
é o suficiente? Quanto sucesso é o suficiente?

A resposta brincalhona é “um pouco mais”.
Mas realmente existe um ponto de saciação.
(A má noticia é : sem o Avatar as chances de
alcançar esse ponto são mínimas.)
A segunda maneira de começar a transformação é que os graduados Avatar se tornam
tão hábeis em usar as ferramentas que eles
começam a descobrir que as conclusões, decisões e acordos estão criando o desejo deles. A
realização interior é que com Avatar você
pode criar ou descriar tudo o que você quizer.
Incluindo o querer.
Aqui começa a transformação que torna o
realizador, o buscador, o controlador, o auxiliador em um explorador iluminado.
Este é o ponto onde os graduados Avatar
começam a acessar a consciência num nível
profundo de valores transpessoais. O que eles
têm sido acaba sendo somente outra construção mental de conclusões, decisões e acordos.
Uma contínua visão ampla da vida se abre.
Quando se observa a consciência humana de
um ponto de vista iluminado, as possibilidades aparecem. Valores mudam.
Apreciação toma o lugar do julgamento. O
prazer de ajudar toma o lugar da competição.
Compaixão toma o lugar do antagonismo.
Aprender e se desenvolver toma o lugar da
intolerância.
No final, você faz a você mesmo as perguntas chave, as perguntas que todo ser em processo de desenvolvimento espiritual pergunta:
“O que eu estou fazendo aqui?” “Qual o significado de tudo isso? “Porque eu estou participando nessa criação da vida?”
E o Avatar sabe a resposta, sabe como um
leve impulso intuitivo que não vem de uma
esquecida doutrinação social ou identidade de
ego necessitado (leve porque a intuição não
invade na liberdade de escolha, mas, espera
pelo momento favorável da rendição ). O
Avatar sente isso e é sustentado pela sua benção maravilhosa - contribuir para uma civilização planetária iluminada.
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