
Tornar-se um agente de transformação positiva é a oportunidade 

mais empolgante e significativa disponível para nós neste momento.  

À medida que nossa sombra humana coletiva avança furiosamente, a 

vida na Terra pode parecer instável, opressiva e assustadora. No entanto, 

os desafios apresentados oferecem a cada um de nós, individual e 

coletivamente, a oportunidade de “sermos a mudança” que desejamos 

ver. Se não dermos um passo à frente, é provável que nos sintamos 

desamparados, impotentes e vítimas das circunstâncias. 

Nosso maior passo evolucionário neste momento, como indivíduos 

e coletividade, é transcender a consciência Vítima-Tirano. Essas 

lentes pelas quais percebemos o mundo são sutis, familiares e sedutoras 

e, portanto, como o peixe no aquário, normalmente nem mesmo 

percebemos que estamos imersos nela. Baseada no medo, culpa e 

vergonha, ela bloqueia nossa habilidade de viver plenamente no coração.

Neste momento intenso do tempo, estamos sendo convidados a dar à 

luz um novo paradigma – baseado no poder do amor e não no amor 

ao poder. 

O Novo Paradigma do Coração
Transcendendo a Consciência Vítima-Tirano

Com Brad Laughlin
Tradução de Ivana Portella

UM CURSO VIRTUAL  
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Quando vivemos no amor, nosso mundo polarizado começa a se unificar. 

Ao empoderarmos o coração, começamos uma jornada fora da consciência 

Vítima-Tirano e no Amor. Isso inclui:

●  Reconhecer e liberar nossas programações de vítima, incluindo seus 

padrões polarizados: Tirano, Rebelde, Salvador e Mártir

●  Aprender a manter o coração aberto, independentemente das 

circunstâncias externas

●  Limpar o padrão do medo

●  Ressignificar a vergonha e a culpa

●  Perdoar as traições da vida

Ao transcendermos nossa consciência Vítima-Tirano, tornamo-nos 

verdadeiramente a mudança que desejamos ver – e mudamos NOSSO mundo. 

O Que É o Novo Paradigma  
do Coração?
O novo paradigma do coração vive em cada um de nós. No velho paradigma, o 

coração abre e fecha de acordo com os estímulos positivos e negativos, mas no 

novo, o coração permanece aberto independentemente dos estímulos externos. 

Podemos encontrar dificuldades, experienciar pesar ou encarar nossos demônios 

metafóricos, mas ainda podemos escolher qualidades do coração, tais como 

amor, generosidade, compaixão e gratidão. 

Quando um número suficiente de pessoas se firmar no coração, haverá um 

“ponto de virada” coletivo e um despertar do coração global. Já estamos 

testemunhando essas mudanças se manifestando no mundo. 

Estamos na virada de uma Grande Era e a maior contribuição que podemos 

dar exatamente agora é nosso próprio coração aberto e desperto para que 

possamos ganhar novamente inteireza e viver no amor.

“Nossos professores não 
são salvadores, e chegou 
a hora de deixarmos 
para trás os arquétipos 
polarizados. Não existem 
salvadores fora de nós. 
Nós somos os salvadores 
que estávamos esperando. 
Podemos parar de 
projetar nosso poder nos 
outros e nos apoderar 
de nossa própria força e 
divindade interna – o Self. 
O Novo Paradigma do 
Coração está aguardando 
a humanidade quando 
um número suficiente 
de nós der esse salto na 
consciência.”  

—Brad Laughlin, autor  
de Living With Enlightenment:  
A Journey of Love
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É Possível Viver com um Coração 
Verdadeiramente Aberto?
Talvez você se pergunte como é possível abrir o coração permanentemente 

frente às traições, desafios e feridas na vida? 

Isso começa dentro de nós – uma limpeza profunda de nossa consciência para 

que possamos manifestar o mundo amoroso, pacífico que desejamos. Isso não é 

fantasia da Nova Era, ilusão ou um “desvio espiritual”, onde negamos a realidade 

de nosso mundo a favor do pensamento mágico. Afinal, como o mundo externo 

é um espelho de nossa própria realidade interna, podemos mudar nossa 

realidade externa ao mudarmos a nós mesmos. 

Este intensivo irá fornecer um mapa do caminho e um conjunto de 

ferramentas para a prática diária – uma forma pragmática, ativa de trabalhar 

as polarizações da vida e de experienciar a consciência da unidade. Ao usar 

técnicas mentais simples, que podem ser praticadas na privacidade de sua casa, 

é possível viver cada vez mais no amor, na alegria e na consciência não dual. 

Como Este Intensivo Irá Ajudá-lo
Você vai aprender a:

●  Reconhecer e liberar os cinco padrões primários que mantêm seu velho 

paradigma em funcionamento: Vítima, Tirano, Rebelde, Salvador e Mártir

●  Passar menos tempo sentindo-se vítima das circunstâncias

●  Permanecer cada vez mais no coração permanentemente aberto 

●  Fortalecer sua “testemunha” – o observador neutro que vive em um estado 

de profunda paz interna, independentemente das circunstâncias externas.

Você irá receber práticas pessoais e ferramentas práticas que irão:

●  Ajudá-lo a descobrir propósito e significado

●  Movê-lo além da negatividade e limitação

●  Ancorar os princípios espirituais

Este intensivo inclui 
novas práticas 
pessoais que nunca 
foram oferecidas 
pela CoreLight. 

Se você é um 
aluno de longa 
data ou juntou-
se à CoreLight 
recentemente, 
haverá algo para 
todos. 

Juntos, todos 
nós iremos dar o 
próximo passo nessa 
jornada de cura.



O Novo Paradigma do Coração
Transcendendo a Consciência Vítima-Tirano

Um Curso Virtual de Seis Sessões
Com Brad Laughlin e Ivana Portella

O intensivo inclui:

●  Práticas interativas com Brad no trabalho das polaridades  

de O Casamento do Espírito

●  Sessões de perguntas e respostas 

●  Meditações guiadas e visualizações

●  Transmissões energéticas para ajudá-lo a abrir seu coração e viver em alegria. 

Temos a oportunidade de dar um salto quântico nessa jornada – tanto pessoal 

quanto coletivamente. 

O Casamento do 
Espírito – Vivendo 
Iluminado no Mundo  
de Hoje
Por Leslie Temple-Thurston with 
Brad Laughlin

“O Casamento do Espírito é a bíblia da 
não dualidade! Explicações ultraclaras 
de como mantemos as polaridades 
em nossos campos de consciência. 
Recomendo a todos com quem trabalho 
como mentora como um “must”. 

—Lucia Rene, autora,  
Unplugging the Patriarchy

Junte-se a nós enquanto trazemos para a 
matéria o Novo Paradigma do Coração.

Juntos iremos transformar nosso mundo!

Living With 
Enlightenment:  
A Journey of Love 
by Brad Laughlin 

“Este é um livro importante, empolgante 
e transformador, escrito por um de 
nossos místicos mais sábios.”

— Andrew Harvey, acadêmico 
religioso e autor de mais de 30 livros, 
incluindo The Hope: A Guide to Sacred 
Activism 

https://www.corelight.org/living-with-enlightenment
https://www.corelight.org/o-casamento-do-espirito/
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Sobre Brad Laughlin
Professor espiritual há mais de 20 anos, Brad Laughlin vem oferecendo formas 

inovadoras de ajudar as pessoas a transformar a consciência e a despertar 

durante este período de grandes mudanças – especialmente, como manter 

o coração aberto frente à adversidade. Em seus eventos, compartilha uma 

transmissão de amor, alegria e de energia de cura que é edificante e duradoura.

Seu livro mais recente, Living with Enlightenment—A Journey of Love, relata sua 

parceria de vida de 27 anos com a professora de iluminação, Leslie Temple-

Thurston. Todos os livros do Brad oferecem ferramentas, guiança e inspiração 

para a transformação espiritual por meios dos ensinamentos da não dualidade.  

Brad é o Diretor-executivo da organização internacional sem fins lucrativos, 

CoreLight, dedicada a fomentar a paz externa por meio do desenvolvimento da 

paz interna pessoal. Brad Facilita jornadas a sítios sagrados em todo o mundo e 

é o co-fundador de Seeds of Light, o braço humanitário da CoreLight, que serve 

comunidades marginalizadas e órfãos da AIDS na África do Sul. Graduado pela 

Duke University. Quando não está na África do Sul, com sua esposa, Leslie, Brad 

oferece eventos por todo o mundo.  

Inscreva-se já!
Este evento é aberto a todos; iniciantes e avançados são bem-vindos. Estamos 

todos sendo convidados a viver no amor à medida que transcendemos cada vez 

mais a consciência Vítima-Tirano.

Este curso online consiste de seis aulas com Brad, ao vivo, durante seis sábados, 

de 15 de agosto a 19 de setembro, 2020, das 14h às 16h (horário de Brasília). 

Após sua inscrição, você irá receber uma confirmação por e-mail, incluindo 

instruções de como se conectar ao curso. 

“Quando conseguimos 
perdoar a vida, o Espírito, 
os outros e nós mesmos 
por nos colocarmos em 
situações desafiantes, 
transcendemos a 
consciência de Vítima 
e nos movemos para o 
paradigma do coração. 
Aprender a perdoar pode 
ser o maior desafio da 
vida e, no entanto, é nosso 
próximo passo evolutivo.”

—Brad Laughlin, autor de Living 
With Enlightenment: A Journey of Love

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

https://www.corelight.org/about-brad-laughlin/
https://www.corelight.org/living-with-enlightenment/
https://www.corelight.org/leslie-temple-thurston/
https://www.corelight.org/leslie-temple-thurston/
https://www.corelight.org/product-category/books/
https://www.corelight.org/portugues/
https://www.seedsoflight.org
https://courses.corelight.org/courses/o-novo-paradigma-do-coracao/
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Descrição do Curso

1ª SESSÃO 

O Novo Paradigma do Coração

●  O que é o Novo Paradigma do Coração?
●  Por que tantos estão completa e permanentemente bloqueados para viver no 

coração?
●  Como ir além dos padrões limitantes e repetitivos da consciência Vítima-

Tirano que nos mantém presos à negatividade, à raiva, à dor e ao medo?
●  Quando isso vai mudar?

A humanidade foi trancafiada no paradigma da separação onde a “cabeça” 
domina o “coração”, e o medo, o amor. Nesse velho paradigma, o coração abre e 
fecha ao capricho dos estímulos externos, negativos e positivos, intensificando os 
desequilíbrios existentes e fechando o grande coração. Isso levou nossos sistemas 
à beira do colapso. Estamos na virada da Grande Era e é hora, agora, de nossos 
corações se abrirem novamente para que possamos resgatar a inteireza e viver no 
amor. O maior presente que podemos oferecer a cada um e à Mãe Terra é nosso 
coração aberto e amoroso: mudamos o mundo quando mudamos a nós mesmos. 

O Que Você Levará Consigo 

Aprenda a

●  Sustentar a visão do Novo Paradigma do Coração
●  Colocar seu amor em ação e tornar-se um agente de transformação positiva 

para a Terra e seus seres sentientes
●  Fortalecer sua “Testemunha” para que possa sustentar a quietude durante a 

tempestade
●  Reconhecer e liberar os cinco padrões limitantes do velho paradigma: Vítima, 

Tirano, Rebelde, Salvador e Mártir
●  Desenvolver sua compaixão, amor e perdão

Receba

●  Um “mapa e um kit de ferramentas” para ajudá-lo a navegar pelas 
polarizações da vida

“Em cada situação - não 
importa quão dolorosa 
e traumática - existe 
uma dádiva e uma 
oportunidade. Descobri-
las dá início ao processo 
de aprender a amar o 
que é e a ir além da 
consciência da Vítima.”

—Brad Laughlin, autor  
de Living With Enlightenment:  
A Journey of Love
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●  Exercícios para abrir o coração e experienciar a consciência da unidade
●  Uma meditação guiada e uma iniciação energética no Novo Paradigma do 

Coração

2ª SESSÃO

Curando a Consciência da Vítima

●  O que é a consciência da Vítima?
●  Onde a percebemos em nosso trauma individual e coletivo?
●  Por que é urgente curar a Vítima em nós e em nosso mundo?
●  Como ela está relacionada ao divino feminino e ao uso inapropriado do poder?

A consciência da Vítima é o nó primário que impede não só nossa evolução 
espiritual como também a Terra e seus seres sentientes de vivenciarem o Novo 
Paradigma do Coração. Ela é sutil, familiar e sedutora, e estamos tão imersos 
nela que não somos mais capazes de reconhecer seu impacto. Limpá-la é a chave 
para despertar o divino feminino e nos relacionar de forma apropriada com o 
poder. Ao curar a Vítima em si mesmo, você se empodera para dar um salto 
quântico para uma dimensão mais elevada – a do amor incondicional. 

O Que Você Levará Consigo

Aprenda a

●  Testemunhar e curar feridas pessoais e coletivas que emergem do abuso de 
poder, incluindo
◆ Misoginia
◆ Racismo
◆ Homofobia
◆ Colonização
◆ Caça às bruxas

●  Libertar-se das garras da “criança interna carente” e dos sentimentos 
incapacitantes de se sentir prejudicado, injustiçado pelas traições da vida

●  Superar sentimentos de desempoderamento e retomar seu poder e sua 
autoridade

●  Despertar novamente o poder do divino feminino a fim de reestabelecer o 
equilíbrio e o alinhamento
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Receba

●  Ferramentas para processar crenças e comportamentos limitantes  
ligados à consciência da Vítima

●  Novos exercícios de processamento do medo nunca oferecidos pela CoreLight
●  Uma meditação guiada e uma iniciação energética para o despertar do divino 

feminino

3ª SESSÃO

Curando a Consciência do Tirano/Perpetrador

●  Como Vítima e Tirano se amplificam mutuamente?
●  Estamos finalmente no fim de um ciclo?
●  Por que o Tirano foi necessário? Existe uma dádiva nas dificuldades da vida?
●  Aprendemos nossas lições a partir de experiências de manipulação, 

dominação, controle e abuso de poder?

Vítima e Tirano estão em uma dança polarizada há milênios. Pessoalmente, e 
também como espécie, essa polaridade ofereceu-nos inúmeras oportunidades 
de compreender o uso e abuso de poder. As lições finais e as mudanças sem 
precedentes estão pairando sobre nós. Coletivamente, estamos atravessando 
uma noite escura da alma que muitos estão também vivenciando em um nível 
pessoal. Os sistemas ultrapassados de separação que dominaram nosso planeta 
há éons estão morrendo, e o Novo Paradigma está nascendo. Escolhemos 
encarnar em um período extraordinário na evolução humana. Temos a 
oportunidade – bem agora – de ir além do amor ao poder para o poder do amor.  

O Que Você Levará Consigo

Aprenda a

●  Reconhecer a dança da Vítima-Tirano em sua própria vida
●  Ressignificar o papel do Tirano
●  Completar o ciclo de dominação e abuso
●  Abraçar as dádivas presentes nos desafios da vida
●  Compreender o papel das projeções na perpetuação do ciclo  

de dominação e abuso
●  Assumir suas projeções, incluindo as que projetamos em:

◆ Autoridades externas

“Conhecer Leslie e Brad 
foi, para mim, conhecer 
o visível e o invisível. Eles 
são transmissores do 
Amor e do conhecimento 
da Alma, e sou muito 
agradecida por sua 
maestria e ensinamentos 
sobre reinos raros e 
raramente mencionados.”

—Dr. Marj Britt, autora de 
Your Soul’s Invisible Codes: 
Unveiling Your Sacred Love 
Story, Fundadora do Called By 
Love Institute, Ministro Senior 
Emérito, Unity of Tustin, CA
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◆ Sistemas patriarcais
◆ Doenças e germes
◆ Situações além de nosso controle

Receba

●  Exercícios para reconhecer e liberar o padrão do Tirano em sua vida
●  Práticas de cura pessoal para perdoar pessoas e coisas que você sente  

que o prejudicaram
●  Uma meditação guiada e uma iniciação energética no poder do amor  

e do perdão

4ª SESSÃO

Curando a Consciência do Rebelde

●  Qual é o padrão do Rebelde?
●  É sempre construtivo usar o poder deste arquétipo?
●  Por que ele nos aprisiona e nos limita?
●  Como a autossoberania está relacionada a este arquétipo? 

A raiva e a indignação hipócrita são respostas humanas comuns à experiência 
subjetiva de ser ou se sentir prejudicado, injustiçado. Após a injustiça ou a 
traição, várias pessoas buscam a retaliação. É o Rebelde que enfrenta o Tirano, 
recusando-se a obedecer ou exigindo mudanças radicais. Ceder a nosso padrão 
rebelde pode ser algo realmente bom, quer nossa ação parta desse impulso 
ou se meramente fantasiamos a seu respeito! No entanto, se o Rebelde pode 
nos servir bem, ele também pode nos atrapalhar e nos aprisionar. Por isso, é 
importante manifestar sua expressão mais elevada. 

O Que Você Levará Consigo

Aprenda a

●  Reconhecer o padrão do Rebelde
●  Canalizar o poder do Rebelde de forma construtiva
●  Testemunhar e curar quaisquer padrões limitantes do Rebelde
●  Libertar-se de seus ciclos repetitivos – pessoal e coletivamente
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●  Transcender a polarização do Rebelde com a Vítima e o Tirano
●  Mover-se além do paradigma do poder e da impotência para o  

coração permanentemente aberto

Receba

●  Práticas pessoais para ajudá-lo a reivindicar sua autêntica autossoberania 
●  Exercícios para ajudá-lo a viver a verdade e a Liberdade duradoura buscadas 

pelo Rebelde 
●  Uma meditação guiada e uma iniciação energética para cumprir o propósito 

mais elevado de sua alma – seu verdadeiro empoderamento

5ª SESSÃO

Curando a Consciência do Salvador-Mártir

●  O que são os arquétipos do Salvador e do Mártir?
●  Como o Salvador e o Mártir perpetuam a consciência da Vítima?
●  Por que projetamos nosso poder em autoridades externas?
●  É possível projetar e servir sem cair nas armadilhas do padrão  

destes arquétipos?

O Sistema patriarchal entrincheirado no paradigma da separação estabelece 
em nós padrões não saudáveis de poder. A maioria de nós aprendeu, desde a 
infância, a projetar nosso poder em figuras de autoridade externas. Esperamos 
ser salvos, protegidos ou validados por nossos pais, políticos, médicos, 
celebridades, professores e líderes religiosos, e pelos sistemas que representam. 
Desempoderados, somos infatilizados até mesmo quando atingimos a fase adulta, 
e permanecemos assim até tornarmos consciente o padrão do Salvador, curá-lo e 
assumir nosso empoderamento. Somos também ensinados a salvar e a proteger 
aquilo que amamos – sejam pessoas, animais ou a natureza. Embora isso seja 
saudável, às vezes nossas boas intenções são inapropriadas e desequilibradas, 
deixando-nos esgotados, deprimidos e ressentidos. Esse é o padrão do Mártir. 
Uma chave para transcender o ultrapassado paradigma patriarcal e viver 
plenamente no coração está oculta nos arquétipos do Salvador e do Mártir. 

“A sabedoria e os 
ensinamentos que 
recebi de Leslie, Brad e 
CoreLight me ajudaram a 
atravessar tantos períodos 
desafiadores... O apoio 
deles ajudou-me não só 
a sobreviver (ao câncer 
ósseo, estágio terminal 
quatro), mas a curar e 
emergir do outro lado 
ainda sorrindo. 

Leslie e Brad são as duas 
pessoas mais autênticas, 
iluminadas, gentis, 
compassivas e amorosas 
neste planeta que tive a 
bênção de conhecer como 
professores e amigos.”

—Ally Drummond, facilitador, 
terapeuta/coach, África do Sul
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O Que Você Levará Consigo

Aprenda a

●  Identificar, testemunhar e limpar
◆  O padrão do Salvador: a prática de projetar seu poder para ser salvo ou 

protegido
◆  O padrão do Mártir: a prática de dar demais, do autossacrifício e de 

carregar fardos
●  Retomar seu poder e autoridade
●  Colocar seu amor em ação de forma equilibrada e sustentável
●  Tornar-se um ativista empoderado, saudável e empático
●  Curar-se do burnout e da fadiga da compaixão

Receba

●  Ferramentas para limpar as crenças e comportamentos limitantes que 
surgem dos padrões do Salvador e do Mártir

●  Práticas pessoais para equilibrar o servir com autocuidado e autoamor
●  Uma meditação guiada e uma iniciação energética para viver uma vida 

equânime, compassiva e generosa

6ª SESSÃO

Perdão: A Chave do Coração

●  Qual o papel do perdão na abertura do coração?
●  Por que o perdão é essencial para curar o coração?
●  Quando é importante perdoar?
●  É possível perdoar a partir da posição de Vítima, Tirano,  

Mártir, Salvador ou Rebelde?

Ao testemunhar a nós mesmos “desempenhando” os cinco padrões e ao 
empregar as práticas de cura apresentadas neste curso, aprendemos a 
corporificar nosso próprio poder autêntico e a dar o salto para o Novo 
Paradigma do Coração. A prática chave ao longo dessa jornada é cultivar o 
amor incondicional. Este começa com o desenvolvimento da tolerância e o 
estímulo da compaixão e, em última instância, conduz à ferramenta decisiva 
da cura – o perdão. Perdoar tem a ver com abraçar a unidade e superar nossa 
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sensação de traição. Sentimo-nos traídos quando, seja qual for a razão, a 
confiança que tínhamos em algo ou alguém é arranhada ou quebrada.  Aprender 
a perdoar pode ser nossa lição mais difícil, embora necessária para nosso 
próximo passo evolutivo. Quando conseguimos perdoar a vida, o Espírito, os 
outros e nós mesmos pela dor que vivenciamos na vida, transcendemos a 
consciência da Vítima e entramos nos reinos do amor incondicional e do coração 
permanentemente aberto. 

O Que Você Levará Consigo

Aprenda a 

●  Corporificar seu poder autêntico
●  Cultivar as qualidades do coração
●  Perdoar todas as traições
●  Ver além da ilusão de nossa realidade virtual
●  Descobrir a Verdade de seu ser vasto e eterno
●  Conhecer a si mesmo como uma corporificação do amor
●  Colocar em prática as habilidades que mantêm seu coração aberto 

independentemente das provocações externas

Receba
●  Exercícios para o perdão – o poder decisivo da cura
●  Um esboço detalhado, passo a passo, para o Novo Paradigma do Coração
●  Uma meditação guiada e uma iniciação para o perdão e o amor incondicional

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER

“A CoreLight fez uma 
diferença enorme 
em minha vida... As 
aulas, ministradas 
por Leslie e Brad ...  
são profundamente 
transformadoras. A 
CoreLight está disposta 
a olhar para o quadro 
maior da crise global, ao 
invés de evitá-la; e não 
apenas olhar, mas utilizar 
o que está acontecendo 
externamente para nos 
ajudar a curar o mundo 
interno, de forma que 
externo e interno se unam 
para a transformação 
pessoal e planetária.” 

—Carolyn Baker, PhD, autora 
de Dark Gold: The Human Shadow 
And The Global Crisis, e coautora 
com Andrew Harvey de Return To 
Joy e Savage Grace.

https://courses.corelight.org/courses/o-novo-paradigma-do-coracao/



