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William Newton Thetford, Ph.D. 

História de vida 

 

Baseada em entrevistas feitas em 1982 por sua amiga, 

psicóloga e autora, Frances Vaughan, Ph.D. 

 
 
 

PARTE I  

 

 Eu fui criado na ciência cristã. Mas depois da morte da 

minha irmã (que era dois anos mais velha do que eu), quando 

eu estava com sete anos de idade, a religião perdeu toda a 

credibilidade para os meus pais. Logo a seguir, tive febre reu-

mática e quase morri também.  

 Um dia, ouvi uma conversa da minha mãe com meu mé-

dico, em uma extensão de telefone que ficava perto do meu 

quarto. Ela não sabia que eu conseguiria escutar o diálogo. Em 

essência, o médico disse que eu tinha 50% de chance de so-

breviver e que, se o fizesse, prova-

velmente ficaria inválido. Eu ainda tinha sete anos, estava muito 

doente e confinado à cama. Depois de ouvir isso, decidi que não 

iria ficar inválido e nem morrer. É muito 

difícil descrever ou explicar o que fiz, 

mas escolhi não prestar atenção ne-

nhuma ao que o médico tinha dito. Em 

algum nível, eu parecia estar ciente de 

que a decisão era minha. Em retrospec-

to, poderia dizer que fiz uma escolha 

específica de viver.  

 Depois disso, deixei de ir à escola por três anos e fiquei em ca-

sa, enquanto minha mãe me dava aulas. Minhas articulações eram 

um pouco retorcidas por causa da febre reumática e eu tinha um problema de postura. Aos dez 

anos de idade, aprendi a andar novamente e voltei para uma escola primária de 1º. grau. Era 

Bill e sua mãe, 1923 
 
 

Bill e sua irmã, Pat, 1924 

Bill e Pat, 1926 
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uma escola para inválidos e pacientes cardíacos. O ônibus passava todas as manhãs para 

buscar a mim e às outras crianças. A escola era térrea, então, eu não precisava subir escadas. 

Eu me lembro de que tínhamos períodos de descanso após o almoço. Aquela foi a minha reu-

nião com meus pares, crianças doentes e inválidas. Depois de ter recebido aulas em casa du-

rante três anos, foi um ajuste difícil, mas eu me saí razoavelmente bem. Eles me colocaram na 

quarta série, e fui promovido de ano duas, três vezes, na escola de gramática. Foi por isso que 

entrei no colegial aos 12 anos de idade. 

 Eu não sentia muita estabilidade nessa situação. Tudo parecia muito vasto, mas nunca 

pensei a respeito em termos de escolhas espirituais. Ao invés disso, tentei ser normal no cole-

gial. Isso parecia muito importante, porque eu não queria ser percebido como diferente. Fingi 

que não tinha ficado fora da escola, nem doente, nem havia tido problemas. Antes disso, eu 

provavelmente tinha sido uma criança típica na maior parte e, 

de repente, percebi que não era mais. Comecei a ler livros por-

que não tinha mais nada para fazer e, como resultado, eu tinha 

habilidades de leitura bem desenvolvidas, muito além do nível 

da minha idade. Embora não pudesse participar de atividades 

atléticas, tudo o mais parecia estar indo bem.  

  Naquela época, eu tinha a sensação de estar deixando 

uma vida para trás e começando outra. Algo em relação à mi-

nha doença parecia com morte seguida de renascimento. Ela 

marcou o fim da minha infância; como se uma nova persona 

tivesse emergido. Além disso, eu estava muito ciente do fato de que um dia teria que me sus-

tentar. Precisava pensar seriamente a respeito. Não podia me imaginar trabalhando com negó-

cios, como parecia acontecer com a maioria das pessoas. Aquilo simplesmente me parecia 

horrível. 

 Além disso, meu pai estava sempre preocupado que eu acabaria dependendo da carida-

de pública, o que só aumentava minha preocupação. Ele nasceu no sul de Illinois, sendo uma 

das dez crianças em uma fazenda. Eles eram mineiros de carvão e muito pobres. Quando ficou 

adulto, conseguiu um emprego na companhia telefônica e se tornou superintendente no depar-

tamento de construção civil – um bom trabalho naquela época. Meu pai estava excessivamente 

preocupado por ter um filho doente. Não penso que ele achava que havia a probabilidade de 

eu ficar bem o suficiente para fazer muita coisa. É claro que eu não poderia fazer muito fisica-

mente, e essa era a única coisa que ele entendia. Não havia recompensas por educação em 

minha família. Quando consegui meu Ph.D., meu pai me perguntou o que eu iria fazer com a-

quilo. Ele pensava: “Você pendura isso na parede e depois vai ganhar a vida”. Para ele, conse-

Bill aos 9 anos, 1932 



História de vida de William Newton Thetford 

 

5 

 

guir um Ph.D. não parecia muito prático. Cresci em uma família de classe média baixa, muito 

concreta. A sobrevivência era o principal, cultura era irrelevante. 

 Depois de me formar na Escola Colegial Lindblom, em Chicaco, 

no inverno de 1940, eu queria ir para a universidade. Estava com de-

zesseis anos e não tinha dinheiro nenhum, mas não queria estudar 

nas faculdades em Chicago. Felizmente, ganhei uma bolsa integral de 

quatro anos para a Universidade DePauw, em Greencastle, Indiana – 

uma faculdade de artes liberais de boa reputação, com elevados pa-

drões acadêmicos. Parecia um bom lugar para ir e foi para lá que fui. 

Não era muito longe de Chicago, assim, com a bolsa e a ajuda da mi-

nha família, pude fazê-lo. 

 Ir para a faculdade foi um pouco difícil. No meu primeiro ano, eu 

me candidatei a uma casa de fraternidade pensando que teria um gru-

po de apoio longe de casa. Foi horrível. Eu tinha levado uma vida bem calma e ali sempre tinha 

algo acontecendo, em todas as horas do dia e da noite. Foi difícil permanecer focado como 

estudante enquanto tentava ser um dos rapazes. De alguma forma, consegui passar por isso. 

A Segunda Guerra Mundial começou durante esse período também. Quando me formei na 

DePauw em janeiro de 1944 – poucos meses antes de fazer 21 anos – ainda estávamos envol-

vidos na guerra, mas fui rejeitado pelo alistamento por causa da minha condição cardíaca reu-

mática. Também fui aceito na faculdade de medicina; assim, poderia ser dispensado se qui-

sesse. 

 A faculdade de medicina começou em setembro, na Universi-

dade de Chicago, e eu precisava de um emprego. Não tinha os mei-

os financeiros para frequentá-la, então, a coisa toda era uma fantasi-

a. Pensei que se trabalhasse por vários meses, poderia ganhar di-

nheiro suficiente para passar pelo primeiro ano. Consegui um em-

prego na Universidade de Chicago trabalhando como um dos dez 

funcionários administrativos com a equipe científica que fazia pes-

quisas atômicas e se reportava à administração da universidade. 

Robert Maynard Hutchins era o reitor da universidade na época. Ele 

nomeou Lawrence Kimpton como o diretor de laboratório do projeto 

da bomba atômica e chefe administrativo do laboratório. Com o tem-

po, fui promovido para a folha de pagamento do corpo docente, e recebi um escritório particular 

e uma secretária. Não fui para a escola de medicina como planejado porque decidi que real-

mente deveria concluir meu compromisso com esse projeto. Assim, fiquei lá até o verão de 

Bill aos 14 anos 

Bill na 
Universidade de Chicago 
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1945, quando a guerra acabou. Sentindo que não havia necessidade de continuar, foi aí que 

pensei que deveria fazer um trabalho de pós-graduação em psicologia, uma vez que não tinha 

certeza se estava apto para a faculdade de medicina, ou até mesmo se gostaria de cursá-la. A 

faculdade foi muito bacana e disse que se eu conseguisse um Ph.D. primeiro, eles iriam me 

considerar mais uma vez para a faculdade de medicina depois. Pensei: “Ah, certo”. Eu queria 

ver como seria conseguir um Ph.D., uma vez que não sabia do que se tratava.  

 De fato, eu não sabia muito sobre coisa alguma, mas pensei que 

psicologia seria interessante. Carl Rogers, o famoso psicólogo, tinha a-

parecido no campus da Universidade de Chicago no outono de 1945; 

eleestava apenas começando. Eu conhecia alguns dos alunos de pós-

graduação do estado de Ohio que tinham vindo com ele, uma vez que 

havíamos nos encontrado durante o verão anterior. Eles me contaram 

sobre o Dr. Rogers e sobre o que ele estava fazendo, e parecia interes-

sante. Suas premissas profissionais eram fundadas na sua teoria da 

“consideração positiva incondicional” – ou perfeito amor – e ele ensinava 

que a consideração positiva incondicional era um pré-requisito essencial 

para terapeutas centrados na pessoa. Agora entendo o que ele estava realmente enfatizando: 

que a aceitação total em nossos relacionamentos significava expressar o perfeito amor. Fiz o 

primeiro curso com mais ou menos cem estudantes de pós-graduação. Carl fez de mim seu 

assistente de ensino durante aquele curso. Achei que isso era estranho porque eu nem mesmo 

tinha um grau de mestrado e era mais jovem do que a maioria dos outros. Tentei dizer a ele 

que não era qualificado, mas ele me ofereceu assistência à pesquisa no trimestre seguinte. Fui 

a primeira pessoa que não foi importada do estado de Ohio a trabalhar com a equipe de Carl. 

Essa provavelmente é uma das razões pelas quais sempre me senti um pouco estranho por 

não ter me tornado um terapeuta centrado na pessoa. Na verdade, realmente pratiquei terapia 

rogeriana por mais ou menos um ano, durante pelo menos trinta horas semanais. Mas não era 

o que eu queria fazer indefinidamente. 

 Um dia, consegui um Ph.D. Uma das razões pelas quais eu queria um grau de doutorado, 

era por ele ser mais ou menos como um cartão de sindicato. Eu não conhecia muito bem nin-

guém que tivesse conseguido um, e parecia muito duvidoso que fosse chegar lá. Assim, fiquei 

muito espantado quando aconteceu. Ao mesmo tempo, meus pais iam se aposentar e se mu-

dar para a Flórida; minha mãe não estava muito bem. Ela tinha esclerose múltipla, e eles preci-

savam se mudar da área de Chicago para um clima melhor. Consegui meu Ph.D. antes que 

fossem embora e, quando o fiz, eles ainda não sabiam o que eu faria com isso. Achei que con-

Dr. Carl Rogers 
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seguir um Ph.D. da Universidade de Chicago aos 25 anos de idade era uma grande coisa. 

Pensei que deveria ser apreciado, mas não foi, e fiquei obviamente decepcionado. 

 Entretanto, meu doutorado em psicologia abriu uma vida totalmente diferente para mim e, 

daquela vez, realmente me senti confortável. Carl foi uma parte importante disso, mas eu apre-

ciava a atmosfera inteira da universidade. Gostava das pessoas e achava a coisa toda muito 

entusiasmante. Chicago deveria ser fria, mas eu não a achava fria de forma alguma – fiz mui-

tos ótimos amigos e estava me sentindo bem pela primeira vez em minha vida. Essa foi outra 

grande mudança para mim – uma mudança enorme. Estou certo de que deveria haver alguma 

relação entre as diferentes partes da minha vida, mas o início da infância parecia não ter nada 

a ver com os anos posteriores e o desenvolvimento intelectual subsequente. Quando as transi-

ções aconteceram, parecia haver uma descontinuidade. Naquela época, eu não estava ciente 

de nenhum tipo de desconexão. Em retrospecto, vejo que em minha vida, aparento ter vivido 

várias vidas diferentes. 

 

Passos profissionais 

 

 Quando consegui meu Ph.D., fui trabalhar no Hospital Michael Re-

ese, na parte sul de Chicago, não muito longe da universidade. Ele era 

o principal hospital judaico de treinamento em Chicago. O Dr. Samuel J. 

Beck era o chefe do departamento de psicologia.  Havia outras pessoas 

famosas lá na época, incluindo Franz Alexander, Thomas French, e 

Emmy Sylvester. Ele era considerado o grande centro psiquiátrico e, na 

verdade, consegui um emprego lá porque não era qualificado. Eu tinha 

cursado o mínimo de disciplinas para conseguir meu doutorado. Quan-

do estava concluindo minha dissertação, um estudante de pós-

graduação em antropologia, a quem eu não conhecia muito bem, mas com quem almoçava de 

vez em quando, perguntou o que eu iria fazer a respeito de trabalho. Ele parecia ter um inte-

resse no que quer que fosse acontecer depois da dissertação estar concluída. Eu não estava 

muito interessado. Ele mencionou essa posição no Michael Reese, com o Dr. Beck.  

 Samuel Beck tinha uma bolsa do NIMH, o National Institute of Mental Health (Instituto Na-

cional de Saúde Mental), para fazer um estudo sobre esquizofrenia e o Teste Rorschach. Apa-

rentemente, ele tinha contratado um psicólogo conhecido e não tinha dado certo, assim, havia 

uma vaga. Meu amigo era muito persistente e disse que eu deveria escrever ao Dr. Beck e fa-

zer uma entrevista, o que acabei fazendo. Quando conheci o Dr. Beck, que tinha uma maneira 

muito austera de falar, ele perguntou: “O que você fez no Rorschach?” Eu disse que não tinha 

Dr. Samuel J. Beck 
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feito nada com Rorschach; nem mesmo tinha feito um curso a respeito dele. Ele disse que isso 

era ótimo; eu não tinha sido prejudicado por quaisquer falsos ensinamentos! 

 Ele queria saber sobre minha pesquisa para um Ph.D. e eu disse a ele que estava fazen-

do um estudo sobre mensurações psico-fisiológicas antes e depois da psicoterapia rogeriana 

usando resposta galvânica da pele, batimentos cardíacos e respiração. Os resultados indica-

vam que realmente aconteciam mudanças em pessoas que faziam terapia, em oposição às do 

grupo de controle. Discutimos tolerância, frustração, e assim por diante. Não tenho certeza de 

que tenha aprendido algo, mas Beck ficou muito impressionado. Ele achou que a coisa toda 

com mensurações psico-fisiológicas do sistema nervoso autônomo era simplesmente fantásti-

ca, pensava que era ciência real. Assim, ele me contratou porque eu não sabia nada sobre o 

Rorschach e porque era cientista. E lá estava eu, o único membro não judeu da equipe de psi-

quiatria. Foi um ambiente interessante por causa de toda a questão da aceitação inversa. Seria 

eu aceito no círculo fechado? Fui, e eles até me explicavam as piadas em Yiddish. Foi um lugar 

interessante para se estar. Deu-me uma oportunidade de conhecer testes de personalidade e 

mensurações, e aprendi sobre o Rorschach diretamente com o Beck. Parecia uma maneira 

muito improvável de iniciar uma carreira, mas funcionou. 

 Fiquei lá por dois anos e meio. Naquela época, a bolsa tinha se esgotado, e Beck não era 

mais o presidente do departamento de psicologia. Ele havia sido substituído por Sheldon Kor-

chim, que era mais jovem e mais flexível, e estava interessado em fazer todos os tipos de es-

tudos sobre estresse e ansiedade. Korchim depois se tornou chefe de psicologia clínica na U-

niversidade da Califórnia, em Berkeley. Terminei as tarefas relacionadas à bolsa e percebi que 

ia ter que fazer alguma outra coisa. Não conseguia pensar em qualquer outro lugar aonde re-

almente quisesse ir em Chicago, uma vez que aquele era o centro de pesquisa mais interes-

sante na área. E nunca tinha realmente certeza de qual tipo de psicologia iria praticar, mas já 

tinha trabalhado com Rogers e me filiado à Associação Americana de Psicologia (APA) quando 

ele foi presidente em 1947. Na época em que consegui meu título, em 1949, já era membro da 

APA. Trabalhar com Rogers e Beck me deu algum treinamento clínico, e eu tinha estudado ti-

pologia com William Sheldon em Chicago. Também havia trabalhado com sociólogos que fize-

ram a análise da estrutura de classes: classe alta, classe média e estratos relacionados. Eu 

conhecia muitas pessoas nesse campo porque ele era bem pequeno. Até assisti aulas de psi-

cologia com Nathaniel Kleitman, que eram dadas logo após o almoço, e havia cochilado. Tinha 

ouvido que ele era um grande especialista do sono, mas nunca consegui ficar acordado em 

suas aulas. 

 Mais ou menos naquela época, no início dos anos cinquenta, fui contatado por um repre-

sentante da Agência Central de Inteligência — CIA — contando-me sobre esse maravilhoso 
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projeto que era comparável ao OSS, ou Office of Strategic Services (Escritório de Serviços Es-

tratégicos), durante a Segunda Guerra Mundial e estava sob o comando de Henry Murray. O 

livro que foi escrito sobre esse projeto chamava “A avaliação do homem”. Foi um período muito 

entusiasmante no qual todos os tipos de coisas inovadoras para avaliar as capacidades das 

pessoas sob estresse estavam sendo desenvolvidos. Assim, em 1951, fui a Washington com a 

CIA, onde trabalhei por mais dois anos e meio no Escritório de Treinamento deles, fazendo par-

te da Equipe de Avaliação e Estimativa, como um psicólogo de avaliação sênior. Tudo parecia 

bem inacreditável. Eu também queria viajar e pensei que deveria ir à Europa e passear porque 

nunca tinha feito nada desse tipo. Entretanto, isso parecia improvável já que eu só estaria fa-

zendo avaliações. E, uma vez que você estava em algum posto na “organização”, ninguém 

queria deixá-lo partir.  

 Enquanto estive lá, porém, conheci John Gittinger, um psi-

cólogo clínico inovador que se juntou à CIA em 1950, mais de 

um ano antes de eu chegar. John vinha desenvolvendo um mo-

delo sobre desenvolvimento da personalidade, que ele chamava 

de Personality Assessment System (Sistema de Avaliação de 

Personalidade) ou PAS. Ele começou a ensinar o PAS informal-

mente para alguns de nós na equipe. Como resultado, fiquei 

muito intrigado com ele. Sua capacidade de avaliar e prever o 

comportamento era tão exata que comecei a trabalhar com ele e 

com outros para desenvolvê-lo mais e refiná-lo.  

 Brevemente, o PAS presume que uma criança, bem no início da infância, é inerentemente 

suscetível a certos estilos de comportamento, e que a personalidade se desenvolve simultane-

amente e continuamente em três dimensões: intelecutal-perceptual, emocional-procedural, e 

social-interativa. Usando as Escalas de Inteligência Adulta de Wechsler e sofisticadas psicome-

trias, os traços de personalidade de um indivíduo podem ser definidos e seu comportamento 

previsto com extraordinária precisão. De fato, depois de trabalhar com o PAS, pensei que John 

Gittinger havia projetado o sistema descritivo e preditivo mais poderoso no mundo para avaliar 

a personalidade. Eu também sentia que, como uma avaliação de personalidade e ferramenta 

de predição, o PAS se equiparava às descobertas de Sigmund Freud e Carl Jung em psicolo-

gia.   

 John e eu continuamos em contato depois que saí da CIA. De fato, nossa amizade e inte-

resses levaram a um acordo contratual com sua organização, chamada de Associados de Ava-

liação Psicológica, para um trabalho continuado com ele no PAS. Embora isso tivesse me dei-

xado de certa forma desconfortável, uma vez que ainda era um projeto apoiado pela CIA, eu 

John Gittinger 
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respeitava tanto John e seu PAS que me senti impelido a ajudar em seu desenvolvimento con-

tinuado. Isso aconteceu principalmente enquanto eu estava na Universi-

dade de Columbia, do final dos anos cinquenta até a metade dos anos 

setenta. Quando Helen Schucman chegou e se juntou a mim na Colum-

bia, em 1958, por convite meu, ela também se envolveu com o trabalho 

do PAS. Naquela época, Helen era uma psicóloga pesquisadora bem 

estabelecida, e suas contribuições ao PAS foram significativas e muito 

apreciadas. Juntos, colaboramos com John para o trabalho com o PAS 

durante vários anos sob contrato. Helen e eu também escrevemos al-

gumas teses acadêmicas sobre o Sistema de Avaliação de Personalidade e nosso trabalho 

com ele; essas teses foram publicadas em revistas de psicologia durante aquele período. Além 

disso, ensinei os conceitos básicos e a estrutura do PAS e seu uso de avaliação durante os 

anos sessenta em Nova Iorque.  

 Entretanto, a razão principal pela qual fui a Washington foi porque queria cursar a Escola 

de Psiquiatria de Washington. Sua filosofia essencial era se focar nas relações interpessoais 

em vez de nos muitos componentes psicodinâmicos da psicologia freudiana, e isso era de agu-

do interesse para mim. Lá estudei com Herbert Marcuse, Clara Thompson, Dexter Bullard, 

Margaret Rioch, e Ernst Schachtel por meio de um horário flexível, que não interferia com meus 

deveres de tempo integral como psicólogo sênior na CIA. Antes de deixar o Hospital Michael 

Reese, o assistente social chefe disse que eu deveria me encontrar com seu irmão em Wa-

shington, que era chefe do Chestnut Lodge, onde Frieda Fromm-Reichmann fazia pesquisas 

sobre esquizofrenia. Logo que cheguei a Washington, a esposa dele me telefonou e me convi-

dou para um jantar. Na verdade, eles estavam oferecendo dois jantares, e ela me perguntou de 

qual eu gostaria de participar — havia nomes famosos em ambos. Eu disse que gostaria de 

conhecer Frieda; assim, eles fizeram arranjos para que eu participasse daquele e fosse o par 

dela no jantar. Naquele momento, ela estava tratando Erich Fromm — um de seus pacientes 

na época — com quem depois se casou. 

 Quando comecei a trabalhar em Washington, no outono de 1951, senti que realmente não 

poderia ficar muito tempo com a CIA. Para mim teria sido um desastre, embora eu não tivesse 

ideia do que faria a seguir. Estava para anunciar meu pedido de demissão, em 1953, quando o 

chefe de todo o programa de treinamento me pediu para, por favor, reconsiderar. Eu não preci-

saria ficar em Washington, poderia simplesmente tirar algum tempo do que estava fazendo e 

eles me mandariam para o Oriente Médio durante verão. Eu ficaria no comando do grupo de 

um tipo de especialistas em serviço exterior que estavam lá para observar as coisas em primei-

ra mão. Asseguraram-me que quando eu voltasse, poderia fazer o que quisesse. Uma vez que 
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essa oferta de viagem era o que eu sempre tinha desejado fazer, fui para lá em junho de 1953 

e voltei em outubro. Durante aquele verão, viajei por todo o Oriente Médio, visitando a Jordânia 

e o Egito, Israel, Cipreste, Síria, Turquia, Grécia e Iraque. Voltei pela Europa, onde também 

fiquei de férias por várias semanas. Foi uma viagem e tanto. 

 Em outubro, quando voltei a Washington depois de vários meses de diversão e brincadei-

ra, pensei que realmente ainda não podia pedir demissão. Assim, decidi ficar até o verão se-

guinte, pelo menos até junho de 1954. Depois de junho, decidi que estava na hora de sair de lá 

e fiz isso — embora não tivesse um emprego ou qualquer coisa em vista. Essa foi, de fato, a 

primeira e a única vez em que procurei um emprego. 

 Eu costumava ir a Nova Iorque com frequência, assim, inscrevi-me no Serviço de Desem-

prego de Nova Iorque com o Posto de Colocação em Psicologia. Não sei por que fui até lá, 

mas fiz isso. Falei que estava procurando um emprego em Nova Iorque, mas o chefe do depar-

tamento disse: “Eles querem você em Hartford. Você precisa ir ao Instituto da Vida”. Fui entre-

vistado e contratado no outono de 1954 como diretor do Departamento de Psicologia no Institu-

to da Vida em Hartford – o maior hospital psiquiátrico privado no país. Fiquei lá por pouco mais 

de um ano. Carl Pribram estava fazendo pesquisas com macacos, junto com muitas outras 

pessoas bem conhecidas. Embora fosse um ambiente muito bacana, elegante, eu ainda não 

sabia o que estava fazendo em Hartford, que parecia um lugar estranho para se estar. Era uma 

cidade de bom tamanho, com uma sensação de cidade pequena, o que era bom.  

 Em 1955, enquanto estava no Instituto da Vida, fui convidado 

pelo Dr. Harold G. Wolff para me juntar a ele na Universidade Cornell, 

na cidade de Nova Iorque, por causa dos meus contatos em Washing-

ton. Harold estava tratando Allen Dulles Jr. na época, e seu pai Allen 

Dulles, era chefe da CIA. Durante esse período, Dulles tinha pergun-

tado a Wolff se ele gostaria de fazer pesquisas sobre os chineses e 

estudos culturais comparativos. Wolff obviamente estava interessado 

na pesquisa, que foi financiada pela CIA. Assim, foi em parte por cau-

sa das minhas conexões em Washington que me ofereceram o em-

prego na Cornell como chefe desse programa de pesquisa psicológica. Além disso, eu era o 

único com liberação ultrassecreta que tinha realmente sido treinado e que sabia algo sobre 

neuro-psicologia. Parecia que se eles iam contratar alguém, seria eu. Esse foi meu primeiro 

compromisso acadêmico, no início como instrutor e logo depois como professor assistente em 

psicologia no Departamento de Psiquiatria da Cornell. Nunca pensei que quisesse ser profes-

sor, porque sentia que não tinha nada a proferir. Mas aceitei o trabalho na Cornell em 1955, e 

trabalhei com o Dr. Harold Wolff durante três anos. 
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 Harold era um neurologista mundialmente famoso, um dos fundadores da medicina psi-

cossomática. Era presidente do Departamento de Neurologia da Faculdade Médica da Cornell, 

e uma grande autoridade em dores de cabeça – principalmente enxaquecas – assim como 

sensação de dor e reações de estresse e desordens. Fizemos várias publicações. Wolff era 

editor de Arquivos de Neurologia e Psiquiatria e publicou alguns de nossos artigos lá. Foi um 

grande período produtivo. As pessoas vinham ver o famoso Dr. Wolff. Até mesmo Margaret 

Mead se sentava em banquinhos quebrados do laboratório para esperar que o Dr. Wolff surgis-

se com seu jaleco branco de laboratório. Ele era muito preciso e muito austero. Queria passar 

a imagem de um cientista merecedor de ganhar o prêmio Nobel em seu simples laboratório 

para revolucionar o mundo – mas não teve sucesso. E, é claro, ele sofria de enxaquecas.  

 Meu escritório ficava no sexto andar do Hospital de Nova Iorque, na ala de neurologia, 

onde ele ficava. Eu deveria parecer com um cientista e usar um jaleco branco de laboratório. 

Ficava rodeado de jatos de água e de gás, e de equipamento de laboratório. Não os usava, 

mas tinha que parecer que fazia parte de lá. Wolff e seu assistente vinham apressados às 

11h30min para pegar o elevador em seu caminho para o almoço. Eu via essa onda de branco 

passando e de vez em quando ouvia: “Dr. Thetford!”. Isso significava que deveria parar o que 

quer que estivesse fazendo e descer correndo seis lances de escada no hospital para me jun-

tar a eles para o almoço. Almoço, para o Dr. Wolff, significava pegar uma xícara de café preto e 

um pedaço de torta. Ele sempre queria chegar lá cedo para que não tivesse que ficar na fila, 

uma vez que não suportava esperar por nada. 

 No início, pensei que ele realmente tinha intenção de almoçarmos, mas isso era ridículo. 

Nunca conseguia comer nada porque Wolff começava a me interrogar no minuto em que eu me 

sentava. “O que você aprendeu esta manhã em termos das mais elevadas funções integra-

das?”, “Você vai mudar isso e conseguir que nossa próxima publicação fique pronta até ama-

nhã?”. Ele costumava continuar sem parar desse jeito. Eu estava acostumado a trabalhar sob 

grande pressão, mas não estava familiarizado com esse tipo de intensidade. Quando ele queria 

algo, dizia: “Vou sair em alguns minutos; por favor, prepare um resumo para o Congresso In-

ternacional de Psiquiatria Biológica. Preciso dele em quinze minutos”. Eu ia para minha máqui-

na de escrever e arrancava o que quer que ele quisesse. Tocava em algum tipo de fonte interi-

or e o colocava em algum tipo de inglês. Aprendi a fazer com que soasse muito científico. 

 Aliás, foi assim que encontrei meu apartamento. Estava procurando por algo no lado les-

te, que ficasse a uma caminhada de distância do hospital e da escola de medicina. Queria uma 

antiga casa, com teto alto e um jardim. E, é claro, queria tudo por menos de 200 dólares men-

sais. Um dia, depois de conseguir concluir um daqueles pequenos resumos de reuniões, pen-

sei: “Bom, ele foi embora. Posso relaxar um pouco”. Estava tentando encontrar um apartamen-
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to no Times. Os anúncios da noite de sábado e os de domingo apareciam até terça, assim, na 

quarta, geralmente era o dia “de folga”. Aconteceu de ser uma quarta-feira de manhã. Mas a 

voz interior, um tipo de impulso interno, disse: “Confira o jornal hoje”. Pensei: “Isso é tolice, não 

há nada nele na quarta”. Eu realmente não reconhecia os impulsos internos naquela época, 

mas esse diálogo interno continuava sem parar e fiquei muito ciente de que devia ler o Times. 

Estava resistente, mas finalmente olhei, e havia um anúncio de um apartamento no lado leste, 

na Rua 78: uma casa com jardim. Parecia maravilhoso e telefonei. Aparentemente, eu tinha 

entrado em contato com o dono ou ocupante, Paul Lynn, um conhecido ator de cinema e de 

televisão. Nunca o encontrara, mas reconheci sua voz. Ele tinha acabado de se levantar e liga-

do o telefone, assim, fui o primeiro a falar com ele sobre o local. Saí correndo em um táxi e a-

chei que o apartamento era exatamente o que eu queria, por 165 dólares mensais! Vivi lá por 

18 anos. Foi uma resposta perfeita às minhas necessidades de hospedagem, no meio de Ma-

nhattan, bem perto do Central Park e do Metropolitan Museum of Art. Eu não poderia ter pedido 

por uma localização melhor; foi maravilhoso.  

 Na época, não prestava muita atenção ao fato de que tinha experienciado esse impulso 

interno, porque isso não teria sido científico, e eu não podia reconhecer nada daquele tipo. Po-

rém, tomei nota daquilo e pensei que poderia ser intuição, dessa forma, pude conversar um 

pouco sobre isso, mas não demais. Ainda assim, isso permaneceu; eu não sabia o que fazer a 

respeito e certamente não podia dar conta disso. Aquela não foi a primeira vez que esse tipo 

de coisa aconteceu comigo, mas foi um grande exemplo. Não poderia ignorá-lo.  

 Fiquei com Harold Wolff na Cornell durante mais ou menos três anos, principalmente fa-

zendo pesquisa. Pelo fato do nosso projeto de pesquisa ser financiado pela CIA, muitas ativi-

dades ultrassecretas estavam acontecendo. Eu também estava trabalhando com alguns chine-

ses que não tinham retornado à sua terra natal depois da Revolução Chinesa. Eles ficaram en-

calhados neste país, o que era parte de toda a ideia de estudos de estresse entre culturas. Era 

legítimo em um nível, mas a CIA também queria saber algo sobre aquelas pessoas. Assim, o 

projeto estava servindo a múltiplos propósitos. 

 Aí meu pai morreu subitamente. Eu havia me mudado para Nova Iorque em setembro, e 

ele morreu no início de novembro. Minha mãe havia falecido um ano antes. Precisei cuidar dos 

arranjos para o funeral do meu pai. Quando voltei a Nova Iorque, parecia uma loucura – uma 

loucura de altíssima pressão. Publicávamos constantemente, todos os meses. Muitos relatórios 

de pesquisa e artigos estavam saindo com meu nome. Eu estava na difícil situação de tentar 

me ajustar a um novo emprego, a uma nova vida e à morte do meu pai. Percebi que estava 

sozinho e que teria que fazer qualquer coisa que fosse sem uma família. Foi aí que me pediram 

para ir a uma misteriosa viagem ao oriente e voltar em um cargueiro com Harriet Mills. Ainda 
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estava tentando concluir o inventário do meu pai, mas fui para a Ásia para encontrar Harriet 

Mills, que tinha sido presa pelos chineses. Filha de missionários presbiterianos na China, ela 

nasceu e cresceu lá, depois se mudou para Nova Iorque com sua família. Ela era estudante de 

pós-graduação na Universidade de Columbia, onde trabalhou em seu doutorado antes de voltar 

à China para pesquisa de campo. É claro, ela falava a língua e queria ficar mais, mas acabou 

sendo uma das últimas americanas a partir. O governo chinês suspeitava de todos com seus 

antecedentes e qualificações, que é o motivo pelo qual ela acabou na prisão. Finalmente, eles 

a levaram a julgamento e a expulsaram do país. Assim, fui enviado indiretamente pela CIA para 

conversar com ela sobre suas experiências.  

 Harriet estava em Hong Kong e todo transporte estava bloqueado, 

exceto por um navio, no qual eu havia reservado passagem. Todos os 

arranjos foram feitos secretamente e de forma clandestina. Era assusta-

dor e fascinante ao mesmo tempo. Não me disseram para onde eu estava 

indo primeiro, que foi Manila, antes de prosseguir para Hong Kong para 

embarcar no navio. Não tinha certeza se ela estaria lá. A bordo, esperei 

na mesa de café da manhã – havia apenas três ou quatro passageiros – 

quando ela subitamente apareceu. Fiquei aliviado por ela estar lá. Parecia 

óbvio que tudo tinha sido armado, assim, pensei que a única coisa a fazer seria ser tão inofen-

sivo quanto possível. Fiz isso, e depois e um tempo, ela relaxou e começou a conversar comi-

go. Ela disse: “Veja, não sei quem você é, mas não faz diferença nenhuma”. Tivemos diversas 

semanas para conversar. Eu me sentia culpado por fazer anotações secretamente sobre tudo o 

que ela dizia. Depois, comecei a ficar amedrontado, porque não queria deixar minhas anota-

ções por lá. Naquele ponto, não tinha ideia do tipo de armação que realmente era, e não sabia 

se havia mais alguém no navio com uma tarefa secreta. Será que eu poderia deixar coisas na 

minha cabine? Não sabia. Assim, usava um papel bem fino e o enfiava nos meus bolsos.  

Chegamos a Vancouver logo antes do Natal, e fui instruído a telefonar para Nova Iorque 

quando o navio aportasse, o que fiz. Naquele momento, Harriet e eu já tínhamos ficado bem 

amigáveis e realmente gostávamos um do outro como pessoa. Fomos fazer compras de Natal 

em Vancouver. Foi interessante. Harriet não tinha visto uma cidade ocidental em anos. Ela dis-

se: “Ainda que esta seja uma cultura capitalista decadente, é um pouco divertido”. Nós nos di-

vertimos, e a vi novamente em Nova Iorque algum tempo depois. Transcrevi todas as minhas 

extensivas anotações, e elas se tornaram parte do testemunho sobre lavagem cerebral que 

Wolff deu perante o Comitê da Câmara. Ela disse essencialmente que realmente não importa-

va, que não tinha nada a esconder. Fiquei bem impressionado.   

Harriet Mills 
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 Foi uma longa e louca saga e um período confuso, mas interessante, para mim. Tudo es-

tava em mudança. Eu podia ver como ir a Washington tinha levado a ir a Nova Iorque e me tor-

nar professor – o que obviamente não era muito obscuro. E trabalhar no Hospital Michael Ree-

se tinha levado à fama instantânea, porque publiquei artigos com Samuel Beck. Se tentasse 

planejar uma carreira com exposição máxima, acho que ir Michael Reese teria sido a meta. 

Mas eu teria presumido que precisaria ser judeu antes de mais nada, para até considerar a 

possibilidade. 

 Na Escola de Psiquiatria de Washington, assisti a todas as aulas que eles ofereceram. 

Tentei análise em Chicago enquanto estava no Michael Reese por mais ou menos um ano, três 

vezes na semana. Depois, em Nova Iorque, fui a um analista de treinamento da Fundação Wil-

liam Allyson White, que era a contraparte da Escola de Psiquiatria de Washington. Eles eram 

todos relacionados. Harry Stack Sullivan fundou a Escola de Psiquiatria de Washington. De 

certa forma, a Fundação Allyson White era uma extensão da Escola Sullivan, em Nova Iorque. 

Era um lugar animado e interessante. 

 Eu me acomodei na Cornell, mas estava sob tremenda pressão todos os dias, fazendo 

pesquisa e publicando constantemente. Era extremamente difícil trabalhar com Wolff. Poucas 

pessoas ficaram com ele por mais do que um curto período de tempo. Geralmente, elas fica-

vam exaustas ou esgotadas. Ele era tanto exigente quanto severo. Ainda assim, gostei dele de 

uma forma estranha, e realmente nos demos bem. Aprendi bastante sobre muitas coisas. 

 Logo depois disso, um de meus antigos amigos de Chicago me perguntou se eu conside-

raria uma entrevista na Universidade de Columbia. Eles queriam alguém como Carl Rogers, 

mas ele obviamente não estava interessado. Na verdade, precisavam de alguém para cuidar 

de obter subsídios do NIMH (National Institute of Mental Health) todos os anos e para estabe-

lecer um programa de treinamento de doutorado. Eu não estava interessado em fazer nada 

disso e fui claro a respeito. No entanto, sentia que seria indelicado me recusar a me encontrar 

com o chefe do departamento de psiquiatria para ver o que estava envolvido. Concordei em 

conversar com ele, mas deixei claro que não estava particularmente interessado em mudar. 

Eles estavam preparados para me oferecer o cargo de professor assistente, que eu já havia 

alcançado na Cornell. Eu disse que pensaria a respeito se eles quisessem me tornar professor 

adjunto. Estava certo de que eles recusariam, e pensei que isso resolveria toda a questão. As 

hierarquias das escolas de medicina são bem rígidas. Ninguém é promovido de instrutor a pro-

fessor assistente em um ano e, um ano depois, torna-se um professor adjunto. Para minha 

grande surpresa, isso aconteceu e fui nomeado para a função na Escola de Medicina da Uni-

versidade de Columbia, Faculdade de Médicos e Cirurgiões, no outono de 1957, como profes-

sor adjunto de psicologia médica. 
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Papéis e responsabilidades na Universidade de Columbia – com início espiritual 

 

 Cheguei à Columbia em fevereiro de 1958 e recebi algumas posições adicionais inespe-

radas. Fui colocado no comando de toda a psicologia clínica do Hospital Presbiteriano, como 

diretor da sua divisão de psicologia. Estava uma bagunça naquela época. Não havia departa-

mento de psicologia, e as pessoas em psicologia clínica estavam em um tipo de federação li-

vre. Elas precisavam ser reunidas e unificadas. Era um pesadelo administrativo e envolvia não 

apenas o Hospital Presbiteriano, mas também a Universidade de Columbia e o Instituto Psiqui-

átrico do Estado de Nova Iorque, que eram separados administrativamente, mas profissional-

mente inter-relacionados. Minhas responsabilidades incluíam todos os três – o hospital, a uni-

versidade e o instituto. Era complicado e nunca funcionou muito bem, embora tenhamos feito 

muito progresso. Eu ao menos o tornei funcional.  

 Encontrei uma quantidade enorme de ciúmes competitivo e resistências de todos os tipos. 

Quando cheguei, meu colega mais próximo, Art Carr, que foi essencial para que eu fosse con-

vidado para a Columbia, não parecia me querer lá. Ele não queria que eu fizesse nenhuma das 

mudanças necessárias, sentia-se ameaçado, ainda mais quando contratei ajuda. 

 Uma das primeiras coisas que me pediram para fazer foi contratar um psicólogo para tra-

balhar em um programa de estudo de laboratório financiado pelo Instituto Nacional de Doenças 

Neurológicas. A universidade recebeu um subsídio por ser uma das 16 instituições em colabo-

ração. Era necessário contratar um psicólogo que tivesse conhecimento de medições mentais 

e construções de testes para bebês e crianças. Uma vez que eu não conhecia nada sobre a-

quela área, fui a um hospital na vizinhança e conversei com Michael Smith, um psicólogo que 

era proeminente nesse campo. Ele disse que iria procurar e me telefonaria. Uma semana de-

pois, recebi um telefonema de uma mulher dizendo: “Meu nome é Dra. Helen Schucman. Dis-

seram-me para lhe contar que eu sou a pessoa que você está procurando”. 

 Quanto conheci Helen, ela parecia bem estranha. Era obviamente muito brilhante, mas 

um pouco dispersa. Eu tinha a sensação de que a mente dela girava em círculos. Existiam mui-

tos aspectos periféricos sem sequência, mas eu estava ciente de que havia um cerne muito 

sólido. Ela não achou que o emprego que estava sendo oferecido era particularmente atraente 

em termos de posição. Naquele ponto, não estava claro onde seria seu escritório. O salário não 

era bom, e não havia nada de interessante sobre a posição. Ela tinha recebido várias ofertas 

melhores, mas aceitou essa porque sentiu que devia. Descobri depois que, quando ela me en-

controu, uma pequena voz interna disse: “Ah, lá está ele. Ele é o homem que devo ajudar”. He-

len me disse que foi por isso que aceitou o emprego. É claro, eu não sabia disso na época. 
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 Contratei Helen para a posição de pesquisa em 1958, e ela ficou nela por alguns anos. 

Depois, consegui mudá-la para ensino e treinamento, o que era mais compatível com os inte-

resses dela, embora ela não pensasse em si mesma como clínica. Ela nunca tinha feito um 

curso em Rorschach, e não sabia nada a respeito, assim, eu a ensinei. Mas suas habilidades 

clínicas eram satisfatórias e seus insights psicodinâmicos profundos. Era naturalmente boa em 

interpretar o Thematic Apperception Test (TAT / Teste de Apercepção Temática) e analisar o 

conteúdo do Rorschach. Ela tinha uma vantagem sobre as 

pessoas que estavam sendo treinadas. Tornou-se cada 

vez mais envolvida com trabalho clínico, assim como com 

subsídios de pesquisa. Estávamos interessados em de-

senvolver certos aspectos da teoria da personalidade e 

precisávamos de subsídios para manter o departamento 

em funcionamento, incluindo fundos para ajuda secretarial, 

entre outras coisas. Fizemos muitos malabarismos compli-

cados com diversas variáveis. Funcionou bem o suficiente 

para mantermos as coisas seguindo em frente. Eu conti-

nuava sentindo que era importante estar lá por alguma 

razão — não estava bem certo sobre o motivo — mas pa-

recia haver algum sentido ao que de outra forma poderia 

simplesmente parecer uma grande confusão caótica.  

 Helen apreciava tipos de análise precisos e estatísticos. Ela gostava de ser capaz de pro-

jetar um programa no qual as variáveis eram cuidadosamente consideradas. Não se importava 

particularmente com a utilidade, mas gostava do projeto de pesquisa. Como Helen algumas 

vezes colocou, ela conseguia se afastar do caos da vida comum através deste trabalho. Encon-

trou certa beleza e simetria nesse tipo de padrão estatístico, como uma forma de lidar com o 

universo. Eventualmente, consegui para ela uma posição melhor no Centro Médico. Tornou-se 

psicóloga-chefe do Instituto Neurológico, que passou a ser nosso quartel general central. Tam-

bém foi uma forma de reunir as coisas administrativamente. Tornando-a minha assistente, mui-

to foi alcançado: era uma promoção para ela e foi uma base para recomendá-la para uma posi-

ção acadêmica. Isso certamente tornou as coisas mais fáceis para mim.  

 Helen e eu passávamos muito tempo lado a lado e almoçávamos juntos todos os dias. 

Trabalhávamos em todos os tipos de projetos. Em 1963, eu havia sido colocado em um comitê 

de planejamento de espaço no departamento de psiquiatria, em conexão com um novo edifício 

de pesquisa que estava sendo construído. Por causa dessa atribuição com os projetos do pré-

dio, consegui desenvolver um espaço para dois escritórios privados na esquina da ala psiquiá-

Prédio de pesquisa médica William Black 
no Hospital Presbiteriano Columbia: prédio 

no qual Helen e Bill transcreveram Um 
Curso em Milagres. 

“Do mais alto vem a cura...”  
(Eclesiastes, 38:2)  
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trica. Era uma área muito desejável e subsequentemente aprovada. 

Quando o edifício foi concluído em setembro de 1965, Helen e eu 

nos mudamos para nossos novos escritórios. E, como se por en-

comenda, Um Curso em Milagres começou no mês seguinte. Foi 

espantoso. Logo que tivemos um local, ele começou. Eu sentia de 

alguma forma – bem antes de o Curso começar – que um espaço 

ideal estava sendo preparado para nós.  

 Além disso, logo antes de nos mudarmos para nossos novos 

escritórios, tive a sensação de que estávamos em uma tarefa árdua 

e monótona que poderia continuar indefinidamente, lutando para 

conseguirmos subsídios de pesquisa e treinamento todos os anos, e tentando planejar através 

de canais administrativos. As coisas mudavam constantemente e estavam sempre em um es-

tado de crise. Não havia nada sólido, e existia muita tensão. Eu estava envolvido em muitas 

atividades profissionais na época. Howard Hunt e eu editamos o Jornal de Psiquiatria Anormal 

durante seis anos, começando em 1965. 

 Além disso, na mesma época, o relacionamento entre Helen e eu não apenas se tornou 

muito próximo, mas também turbulento. Era constantemente imprevisível. Em temperamento, 

Helen e eu éramos pessoas diferentes. Ela era uma pessoa intensa, bastante agitada e nervo-

sa. Eu tendia a me retrair durante períodos de es-

tresse, e ela tendia a se tornar mais verbal e asser-

tiva nesses momentos. E, certamente, havia muita 

tensão em nosso estilo, nossas formas de nos rela-

cionarmos e nossas maneiras de lidarmos com 

problemas no departamento e um com o outro. Ao 

mesmo tempo, queríamos muito fazer o melhor que 

pudéssemos para ajudar a resolver a situação. A-

pesar dessas diferenças de personalidade, traba-

lhávamos juntos de forma bem efetiva em um gran-

de número de áreas. Simultaneamente, havia aquelas áreas nas quais havia muito atrito. Essa 

diferença toda em estilo se tornou um problema para nós, era difícil para os dois de muitas ma-

neiras. No entanto, nunca nos ocorreu não trabalharmos juntos. Nós sabíamos que era impor-

tante resolvermos as coisas juntos e que desejávamos o bem um ao outro – ainda que não 

soubéssemos como resolver tudo. Como se isso não bastasse, o nível de estresse da situação 

na qual nos encontrávamos na Escola Médica de Columbia tinha se tornado intolerável. Vivía-

Helen  

Bill e Helen em 1960 
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mos em um estado constante de ansiedade entre colegas profissionais que pareciam ser croni-

camente hostis e paranoicos.  

 Tudo isso me pesava bastante – assim como o conflito que fazia parte do relacionamento 

que Helen e eu compartilhávamos – quando um dia, eu me vi fazendo um discurso bastante 

apaixonado, nada característico, para Helen. Disse a ela que, embora sentisse que poderíamos 

continuar trabalhando daquela forma indefinidamente, eu me perguntava se realmente valia a 

pena. “Tem que existir outro jeito de vivermos em harmonia ao invés de discórdia, de olharmos 

para tudo isso de forma diferente”, eu disse, “e estou determinado a encontrá-lo”. Estava ciente 

de que muitas das dificuldades tinham a ver com atitudes, embora não estivesse muito certo de 

como mudar atitudes poderia mudar o trabalho. Fiquei muito surpreso quando Helen concordou 

comigo e disse que me ajudaria a encontrar outro jeito. Esse foi um ponto de virada para nós, e 

foi o início de um compromisso conjunto, que nós dois assumimos. Não sabíamos que tipo de 

compromisso havíamos assumido, mas estávamos cientes de que, de alguma forma, estáva-

mos envolvidos em uma aventura de colaboração. Isso teve um grande impacto. 

 Em retrospecto, minha jornada espiritual começou naquele dia em que fiz meu discurso 

apaixonado para Helen de que “tem que existir outro jeito”, e quando ela concordou em me a-

judar a encontrá-lo. Esse foi um período de transição importante para mim – no entanto, uma 

transição caótica. Eu estava buscando realização e reconhecimento profissional, e imaginando 

se isso seria importante ou significativo. Houve uma mudança, ao menos para uma  abertura 

na direção espiritualista. No entanto, realmente não tinha quaisquer inte-

resses espirituais naquela época. Religião era considerada em grande 

parte como superstição e simplesmente não era discutida – nem consi-

derada digna de discussão. Acho que houve alguma preparação anteci-

pada, mas a única coisa de que consigo me lembrar foi um questiona-

mento no fundo da mente, assim como um pouco de leitura.  

 Por exemplo, por volta de abril de 1965, logo antes do meu discur-

so apaixonado para Helen, li o livro de Hugh Lynn Cayce, Venture In-

ward (Aventurar-se para dentro). Por alguma razão, senti que era algo 

que eu gostaria de ler, o que era atípico em relação a meus interesses e 

padrões na época. Quando o li, eu me lembro de pensar que não parecia que Hugh Lynn Cay-

ce estava inventando aquela história, embora obviamente fosse absurda pelos padrões co-

muns. De qualquer forma, eu acreditava em telepatia, pois eu mesmo já havia tido minhas pró-

prias experiências com ela. No entanto, tinha a sensação de que todas aquelas coisas impro-

váveis que ele falou a respeito do pai dele, Edgar Cayce, o famoso médium, eram verdadeiras. 

Se fossem, eu teria que pensar sobre a coisa toda de maneira diferente e abrir minha mente 

Edgar Cayce, 1943 
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para outras possibilidades. Os registros de Hugh Lynn de grandes curas à distância, experiên-

cias paranormais, e a possibilidade de que o “continente perdido de Atlântida” uma vez tivesse 

realmente existido – qualquer uma dessas coisas, se verdadeira, poderia permear outros as-

pectos do meu pensamento. Eu não sabia como seria possível mudar um sistema de pensa-

mento pouco a pouco. Por outro lado, sabia que se aceitasse qualquer uma dessas coisas – 

que se o que ele dizia era verdadeiro – teria que repensar tudo isso muito seriamente, e preci-

saria mudar muito. Não tinha certeza em relação a quanto daquilo era autêntico, mas também 

estava ciente de que talvez precisasse descobrir. Assim, em 1965, programei uma viagem para 

que Helen e eu pudéssemos fazer exatamente isso. Fomos até Virginia Beach para visitar a 

Association for Research and Enlightenment (ARE), a organização criada para preservar e es-

tudar a vida e as leituras de Edgar Cayce. Helen ficou impressionada com Hugh Lynn Cayce e 

com as pessoas de lá. Sempre senti que aquela viagem deu a ela permissão para fazer o que 

fez.  

 Várias coisas aconteceram durante aquele verão de 1965. Helen vinha tendo muitas vi-

sões e sonhos de um baú de tesouro sob a água, contendo um livro preto com o símbolo de 

Esculápio – o deus grego da cura – na capa. O símbolo é o caduceu familiar com duas serpen-

tes entrelaçadas ao redor dele, comumente usado pela profissão médica. A capa preta era i-

dêntica aos fichários que depois usamos para guardar o manuscrito de Um Curso em Mila-

gres. Eu me lembro de que, em certo ponto, logo antes de setembro de 1965, Helen me disse: 

“Sabe, Bill, um dia desses vou fazer algo bem inesperado”. Eu me lembro de perguntar: “Bem, 

você tem qualquer ideia do que seria?”. E ela disse: “Não, não tenho. Mas será algo bem ines-

perado”. Durante parte daquele verão, nós dois também viajamos. Talvez como um meio de 

esclarecer seus pensamentos sobre temas espirituais emergentes, Helen começou a escrever 

uma série de cartas para mim. Aqui estão alguns breves trechos: 

 

Sábado 

 

Querido Bill, espero que você possa lidar com isso, porque pode ser importante 

para nós dois. Esta manhã, fiquei dizendo, quase sem intenção, que sou um ca-

nal. Isso parecia significar algo no momento, mas o canal ficou entupido. Não está 

aberto ainda...  

 

 

 

 



História de vida de William Newton Thetford 

 

21 

 

Domingo 

 

Querido Bill, uma noite, estávamos caminhando, e meu marido, Louis, apontou 

um menino de mais ou menos doze anos de idade com paralisia cerebral que es-

tava sendo empurrado pelos pais em um carrinho. Havia outras crianças deficien-

tes lá também. Conforme caminhávamos, de repente e bem brevemente, tive a 

sensação de que todos estavam caminhando alegremente e muito juntos no 

mesmo caminho. Como em uma escada. Não estamos todos no mesmo caminho 

ainda. Mas todos chegaremos em casa um dia. 

 

Terça-feira 

 

Querido Bill, não estou certa de que quero escrever isso, mas tenho a sensação 

de que estou obedecendo a uma ordem. Essas ordens são bem rígidas e o prin-

cipal sentimento que consigo ter é que eu não deveria me atrever a desobedecê-

las... 

 

 Durante aquele verão, Helen também teve muitos medos agudos sobre perder a visão. 

Acho que isso estava associado em parte a algo do novo material que estava surgindo, porque 

ela tinha medo dele. Em vez de dizer “Realmente tenho medo do material”, ela dizia: “Tenho 

medo de perder a visão”. Esse era um tipo de comentário bem frequente que ela fazia. Helen 

estava sempre preocupada com seus olhos. Tinha muito medo de que, de alguma forma, fica-

ria cega. E estava constantemente reajustando seus óculos; ela com frequência usava óculos 

escuros dentro de prédios para proteger seus olhos. Fazia coisas diferentes desse tipo. 

 Na verdade, a visão dela mudava, dependendo muito do que estava acontecendo em 

nossas vidas durante um período particular de tempo. Eu me lembro de que, quando estáva-

mos começando a trabalhar no Curso, ela passou por experiências nas quais era possível tirar 

inteiramente os óculos e ver com grande clareza, mas por breves períodos. 

 Em setembro de 1965, meu chefe, Dr. Lawrence Kolb, presidente do departamento, ficou 

perturbado com a pressão do Hospital Presbiteriano e do departamento de contabilidade, por-

que o departamento de psicologia estava perdendo muito dinheiro todos os meses, de acordo 

com seu sistema de contabilidade de custos. Ele não sabia como lidar com isso, mas tentou 

fazer um malabarismo sem entender várias coisas, incluindo o fato de que o dinheiro que en-

trava do hospital para pagar a psicologia estava sendo usado para outros propósitos. Uma vez 

que ele não queria reconhecer isso e estava na berlinda, sugeriu que eu fosse à Clínica Mayo, 
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em Rochester, Minnesota, e descobrisse como eles ganhavam dinheiro com psicologia, en-

quanto nós perdíamos. Eu sabia a resposta para isso e ele também. Pensei que era uma cha-

rada, mas realmente acabou sendo algo importante a se fazer. O fato foi que a Clínica Mayo 

recebia pacientes de classe média alta que podiam pagar por taxas elevadas ou imprescindí-

veis. Era muito diferente do Presbiteriano, onde lidávamos com uma população multilíngue, 

muitos dos quais eram hispânicos. Os pacientes em nossas clinicas não tinham a possibilidade 

de pagar por nada, pelo menos nada significativo. Entretanto, deveríamos devotar nossos ser-

viços a esses pacientes da clínica que, por definição, nem mesmo poderiam pagar as taxas.  

 Convidei Helen para ir comigo à Clínica Mayo, pois pensei que poderia ser útil para nós 

dois sairmos um pouco. Antes da viagem, ela começou a receber imagens muito vívidas. Uma 

das imagens era de uma igreja luterana que ela descreveu em grandes detalhes. A descrição 

vívida que Helen fez da igreja, com minaretes e torres, deu uma clara imagem de como ela de-

veria se parecer. Antes de sairmos em viagem, ela escreveu que estava convencida de que 

veríamos essa igreja do avião, antes de pousarmos. Helen sentia que era importante vê-la, pa-

ra demonstrar que não estava enlouquecendo. Tudo parecia bem estranho, e não pensei que 

fosse provável que víssemos uma igreja do céu ou do aeroporto. No voo, Helen foi ficando ca-

da vez mais nervosa enquanto nos aproximávamos de Rochester para pousar e ficava olhando 

pela janela. Quando ela não viu igreja, ficou bem transtornada. Sugeri que alugássemos um 

táxi para visitar igrejas luteranas na área, para descobrir se havia qualquer coisa que lembras-

se remotamente sua igreja. Contratamos um motorista e perguntamos se havia algo exatamen-

te daquele jeito. Ele mencionou várias outras igrejas, assim, fomos vê-las. Acho que vimos 

mais ou menos 25 igrejas, nenhuma das quais tinha qualquer semelhança com as imagens de 

Helen. Ela ficou mesmo muito transtornada. Tínhamos que passar o dia seguinte conversando 

com as pessoas na clínica. Não havia nada a fazer a não ser ir para a cama e esquecer o as-

sunto. 

 De manhã, fomos conhecer a Clínica Mayo e descobrimos como eles faziam tudo. Era 

muito bem planejado. Mas todas as coisas que poderiam ser feitas em um hospital de classe 

média alta em Minnesota obviamente eram impossíveis de fazer na cidade de Nova Iorque, em 

um ambiente clínico. Eles também eram tão extremamente eficientes que até suas salas de 

exame eram estocadas com equipamentos idênticos nas mesmas gavetas para que os médi-

cos que usavam qualquer uma delas soubessem exatamente qual gaveta abrir para pegar ma-

teriais ou o que precisassem. No final de um longo dia, enquanto esperava por Helen na recep-

ção do hotel, fui até um quiosque e vi um livrinho com a história da Clínica Mayo. Folheei o livro 

e havia uma foto de uma igreja, exatamente como Helen a havia descrito. Era uma igreja lute-

rana, mas não existia mais. A Clínica Mayo havia sido construída no lugar dessa igreja, que 
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tinha sido demolida. Pensei que era emocionante. Mostrei a Helen o livrinho e disse a ela que 

não estava louca, afinal. Ela teve uma reação bem mista. Em parte, sentiu alívio, mas realmen-

te não queria ouvir nada a respeito. Obviamente bateu perto demais para se sentir confortável. 

Não queria ser médium, e nunca quis ser chamada assim. Isso era típico do desconforto e am-

bivalência comuns de que Helen sofria na maioria das situações. Ela achava difícil ficar com-

pletamente confortável. 

 Em nosso voo de volta de Rochester a Nova Iorque, tivemos que trocar de aviões em 

Chicago. Na sala de espera, Helen viu uma mulher jovem que pensou que estava com sérios 

problemas. Quando olhei ao redor, parecia que todos naquela sala de espera estavam descon-

fortáveis, e eu não conseguia ver nenhuma diferença entre aquela mulher em particular, senta-

da bem longe, em um canto, e as outras pessoas. Certamente não estava sintonizado com ela. 

Tudo o que eu queria era voltar a Nova Iorque e ter um pouco de paz e quietude. Helen, de 

forma bem atípica para ela, sintonizou-se à jovem e falou que tinha certeza de que ela real-

mente estava com problemas. Disse: “Vou até lá conversar com ela” – e fez isso. Eu falei que 

iria só ficar onde estava.  

 Em poucos minutos, Helen voltou e apresentou a mulher, cujo nome era Charlotte Zylch. 

Sempre vou me lembrar desse nome. No fim, Charlotte na verdade havia abandonado sua fa-

mília — dois filhos pequenos e seu marido — e estava indo para Nova Iorque pela primeira vez 

em sua vida. Nunca tendo viajado de avião, estava apavorada de voar e também amedrontada 

sobre ir a Nova Iorque. Estava realmente só fugindo. Assim, Helen fez arranjos para que Char-

lotte se sentasse conosco, e também prometeu encontrar um lugar para ela ficar na cidade. 

Quando estávamos no avião, perguntei a Charlotte: “O que você teria feito se não tivesse nos 

encontrado?” Ela disse: “Acho que teria ido a uma igreja luterana em Nova Iorque e, de alguma 

forma, eles encontrariam um lugar para mim”. Naquele ponto, tudo fez sentido, e Helen ouviu 

uma voz muito clara dizendo: “Esta é a sua igreja real — você ajudando seu irmão que está 

com problemas, não qualquer edifício ou prédio físico”. Conseguimos ajudar Charlotte a encon-

trar um lugar para ficar e, pouco tempo depois, ela voltou para sua família. 

 A experiência da Clínica Mayo teve um grande impacto em nós dois. Isso foi uma prepa-

ração importante para Helen, em aprender a ouvir sua voz interna e reconhecer que essa era 

uma jornada espiritual de algum tipo. A voz interna de Helen começou a de fato ditar Um Cur-

so em Milagres no mês seguinte. Pareceu-me que aquela viagem tinha sido uma parte muito 

importante da preparação.  
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PARTE II 

 

 Quando Helen ouviu mais uma vez a voz interna, era claramente identificável. Ela se or-

gulhava de ser uma psicóloga pesquisadora, não alguém que ouvisse vozes ou que recebesse 

fortes imagens visuais ou tivesse experienciado todos esses eventos psíquicos que acontece-

ram durante o verão de 1965. Foi extremamente angustiante para ela. Ela continuava sentindo 

que talvez estivesse enlouquecendo. Com certeza, não poderia reconciliar todas essas ativida-

des com suas predileções científicas. E isso se tornou um problema particularmente agudo pa-

ra ela conforme o verão terminou e o outono começou. Uma noite, em outubro, ela me telefo-

nou e disse: “Sabe, aquela voz interna se recusa a ir embora. Ela fica dizendo: ‘Este é Um 

Curso em Milagres, por favor, anote’. O que devo fazer? Penso que é loucura. Acho que não 

faz sentido”. E ela obviamente estava passando por muita angústia e agonia naquele ponto. Eu 

disse a única coisa óbvia: “Por que você não anota o que quer que seja isso? Você pode lê-lo 

para mim amanhã de manhã no escritório e, se não fizer qualquer sentido, ninguém mais preci-

sa ficar sabendo. Mas pelo menos descobriremos o que isso é”. Assim, foi o que fizemos. Na 

manhã seguinte, Helen chegou e leu aquela linda introdução ao texto, que diz: “Nada real pode 

ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus”. Era óbvio que estávamos nos 

sintonizando a algo que dificilmente poderia ser considerado louco, não importando o quanto 

fosse inesperado. 

 Parte do meu papel com Helen foi lhe dar apoio e reafirmação quando ela se sentia ame-

drontada por essas experiências psíquicas, assim como por outras coisas que a assustaram 

conforme o “projeto” continuou. Em algum nível, eu acreditava na realidade de certos tipos de 

experiências psíquicas, tendo tido algumas anteriormente em minha própria vida, tal como en-

contrar meu apartamento. E houve outras experiências desse tipo. Eu me lembro de que, 

quando era um estudante de pós-graduação trabalhando no meu Ph.D., costumava me pergun-

tar de vez em quando: “Por que estou fazendo isso?”. Uma vez, quando me fiz essa pergunta, 
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recebi uma resposta muito clara: “Você não vai saber por muitos, muitos anos, mas quando 

ficar sabendo, isso vai deixá-lo imensamente feliz”. Simplesmente aceitei. De um jeito um pou-

co estranho, havia uma parte minha que estava familiarizada com a ideia da comunicação in-

terna, mas eu não sabia bem o que fazer com ela. Não era algo que fosse discutido no ambien-

te acadêmico no qual estava, assim, simplesmente deixei de lado. Não neguei a ocorrência, 

mas também não tentei explicá-la. Coisas desse tipo haviam acontecido comigo com frequên-

cia suficiente para que eu não ficasse totalmente surpreso com as experiências de Helen. Ao 

olhar para trás, houve muitas experiências similares, acontecimentos estranhos, que eu não 

podia explicar muito bem. 

 Assim, quando Helen começou a ouvir uma voz interna, eu sabia que não era algo que 

ela estava inventando. Em suas tentativas de conseguir atenção, Helen tinha uma forte ten-

dência de autodramatização, mas eu estava certo de que esse não era o caso. Aquilo não se 

encaixava de forma alguma naquela categoria. Era algo muito genuíno. Ela estava com medo 

do material, mas o reconhecia como tendo o tipo de autenticidade que não era característico 

das suas próprias ideias. No entanto, na verdade também estava indiferente em relação a ele, 

apesar de sua qualidade muito entusiasmante. E, ao contrário do que alguns possam pensar, 

Helen disse que não ouvia uma voz externa. O que ela ouvia realmente era uma parte da sua 

mente, que claramente era separada da sua consciência egoica ordinária. E, ao transcrever 

Um Curso em Milagres, era quase como se houvesse um gravador que ela podia ligar ou des-

ligar. Tudo o que tinha que fazer era ouvir atentamente o que era dito e registrá-lo em seu ca-

derno de taquigrafia, que foi exatamente o que ela fez. Mas não havia voz externa de nenhum 

tipo. Era simplesmente uma impressão de pensamento muito distinta que surgia. E, embora o 

Curso tenha vindo em uma forma que nunca previ, considerei isso como a resposta à minha 

pergunta de que tinha que existir outro jeito e que estava determinado a encontrá-lo. 

 Parecia-me, na extensão em que eu valorizava ser um cientista, que deveria examinar 

todas as evidências antes de dispensar qualquer parte disso. Houve um inicial “Isso poder ser 

verdadeiro? Ou talvez seja algo totalmente absurdo?”. Mas, conforme li o material, reconheci 

que o ser egoico de Helen de forma alguma poderia ter escrito o que eu estava lendo. Era to-

talmente estranho aos seus antecedentes, aos seus interesses, e ao seu modo de conceituar 

ideias abstratas. Simplesmente não havia maneira da parte egoica de Helen ter feito isso.  

 Depois de Helen ouvir a voz dizendo, “Este é Um Curso em Milagres, por favor, anote”, 

ficou encorajada porque, quando datilografávamos o material, ele fazia sentido. E, conforme o 

material se desenvolveu, boa parte dele tornou-se cada vez mais linda. Centenas de páginas 

em pentâmero iâmbico; versos brancos de Shakespeare. Quando descobrimos esse fato, ele 

ofereceu uma dimensão adicional à beleza dos conceitos. Era quase como se estivéssemos 
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recebendo palavras e música ao mesmo tempo. Helen certamente reagiu bastante à qualidade 

literária do material. Isso era importante para ela, e para mim também. Felizmente, também, 

Helen sentia que era função dela transcrevê-lo. Além disso, ela realmente não conseguia desli-

gá-lo. Algumas vezes, quando tentava parar, não conseguia dormir, ou acordava no meio da 

noite depois de ter se revirado de um lado para outro. Aí começava a transcrever parte do ma-

terial. Realmente parecia que não conseguiria descansar se não fizesse isso.  

 Assim, foi desse jeito que começamos. Também começamos em um estado provavelmen-

te de pânico. Bem no início, tive problemas até em datilografar parte desse material com exati-

dão, o que aparecia na forma de erros reveladores de datilografia. Por exemplo, quando o ter-

mo “salvação” apareceu, troquei as letras “a” e “l” e escrevi “slavação”. Ou, quando dizia “tu e 

teu irmão”, eu me lembro de deixar um “r” de lado e datilografar tu e teu “aborrecimento” (jogo 

de palavras em inglês entre “brother” e “bother” – impossível de reproduzir em português). 

Também tive alguns problemas com coisas como “crucificação” que escrevi inicialmente como 

“ficção” — crucificção. Assim, nós dois experienciamos muitos conflitos ao tentarmos transcre-

ver o material, além das dificuldades e ansiedades de anotá-lo. Mas percebi que o primeiro 

passo simplesmente era colocá-lo no papel e depois, uma vez feito isso, poderíamos começar 

a estudar o que dizia.  

 Inicialmente também, quando chegamos ao ditado de “Cinquenta princípios dos milagres” 

que vieram primeiro no texto — e depois de revisar esses princípios muito cuidadosamente — 

percebi que se eles fossem verdadeiros, eu precisaria reavaliar absolutamente tudo em minha 

vida. Teria que realmente mudar minha mente. Para mim, isso foi extremamente ameaçador. 

Não via como seria possível fazer isso. Parecia-me que um desafio estava sendo apresentado, 

e aparentava ser mais do que eu poderia lidar. Por outro lado, uma vez que não sabia onde 

aquilo estava levando — embora aparentemente na direção certa — pensei que a única coisa a 

fazer seria seguir em frente e não tentar provocar um encerramento prematuro. Não sabia o 

que conseguiria aprender. No entanto, isso se parecia com um grande trabalho, e eu não tinha 

certeza de estar à altura. Mas depois percebi que só era necessário um pouco de boa vontade. 

Prontidão não implica mestria — simplesmente um pouco de disposição para a mudança. Re-

conheci que tinha um pouco de boa vontade para fazer isso. 

 Quanto mais lia esse material, mais sentido ele fazia. Não havia nada sobre ele que real-

mente parecesse bizarro, exceto que era um sistema de pensamento totalmente diferente da-

quele com o qual eu havia crescido. Com certeza não era o sistema de pensamento de meus 

colegas de psicologia, e certamente não era o que era praticado no Centro Médico. Mas havia 

um grande senso de praticidade em relação a muitos de seus conceitos. E penso que foi isso 

que achei tremendamente atraente e entusiasmador. Quando ele disse que só temos duas 
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emoções, medo e amor, percebi que aquilo tinha respondido essa interminável hierarquia de 

emoções, com as quais nos assolamos na psicologia e na psiquiatria. E isso basicamente é 

verdadeiro. Se estiver com medo, não posso me sentir amoroso. Quando estou amando, não 

sei nada a respeito do medo. Assim, havia um tipo de valor prático para esses conceitos. E, é 

claro, a aplicação deles era algo diferente. Isso significava começarmos gradualmente a mudar 

nossas mentes.  

 O texto foi a primeira parte do material na qual trabalhamos. Ele durou quase três anos e 

terminou como um volume de 721 páginas. Quando começamos, não sabíamos o que Um 

Curso em Milagres seria; não tínhamos ideia. Não sabíamos se seriam apenas poucas pági-

nas. Mas Helen perguntou em certo ponto: “Como vou saber quando estiver terminado?”. E foi 

dito a ela: “Você ouvirá a palavra ‘Amém’”. A frase aparece bem no final do texto: “E agora di-

zemos amém”.  

 Quando o texto estava concluído, Helen sentiu, como eu também, que nossa tarefa esta-

va completa e que tínhamos muito a fazer simplesmente tentando aprender aqueles conceitos 

e aplicando-os às nossas vidas. Naquele ponto também, Helen se sentia tanto aliviada quanto 

ansiosa por ter perdido sua função; ela aparentemente tinha terminado. Nesse ínterim, não 

houve mais material e nenhuma indicação de que haveria mais. Porém depois de um período 

de talvez nove meses, Helen foi ficando cada vez mais inquieta. 

 “Realmente acho que sinto falta da minha função, sinto que há algo mais vindo e será al-

go como um livro de exercícios”, ela disse.  

 Perguntei: “Livro de exercícios? Como vai ser isso?” 

 Mas ela não foi muito específica além disso. Era só que havia uma consciência de que o 

Curso não estava completo. Então, um dia, ela começou a transcrever o livro de exercícios, 

que consiste de 365 lições, uma para cada dia do ano. E esse foi o início da segunda parte do 

Curso. Esse processo levou mais ou menos dois anos e meio e, no final, mais uma vez pen-

samos que estava terminado. Mas, depois de alguns meses, mais uma vez não estando certos 

do que aconteceria a seguir, o terceiro e último volume foi anunciado como manual de profes-

sores. Assim, o período de tempo total foi de aproximadamente sete anos desde que come-

çamos com o texto, incluindo o livro de exercícios, até terminarmos com o manual de pro-

fessores.  

 Logo depois de começarmos a transcrever o texto, fui convidado para participar de uma 

conferência sobre diabete juvenil em Princeton, Nova Jersey, patrocinada por uma fundação. 

Era uma área sobre a qual eu não sabia absolutamente nada. Mas, por diversas razões políti-

cas no Centro Médico, senti que seria importante que eu comparecesse a esse encontro. E 

pensei: “Isso é muito embaraçoso. Como posso ir a uma conferência em uma área que me é 
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totalmente estranha?”. Eu me sentia muito desconfortável a respeito. Naquele ponto, Helen 

transcreveu um material que não apenas era uma parte do texto para aquele segmento parti-

cular de tempo, mas também uma mensagem especial para mim. Acabou sendo imensamente 

útil para mim ao participar da conferência, e sei que também tem sido de muita ajuda a um 

grande número de pessoas que estudaram o Curso ao longo dos anos. Aparece na primeira 

parte do texto, no Capítulo 2, em “Princípios especiais dos trabalhadores de milagres”, e diz:                    

     

Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. 

Eu estou aqui para representar Aquele Que me enviou. 

Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque Aquele Que me 

enviou me dirigirá. 

Eu estou contente em estar onde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. 

Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 

(T-2.V.18:2-6)  

 

 Essa mensagem me ajudou a reconhecer que eu não precisava me apoiar em minhas 

defesas intelectuais ao me preparar para a conferência ou para qualquer outra coisa. Tudo o 

que tinha que fazer era estar ciente de que estava lá para ser verdadeiramente útil e que rece-

beria orientação e ajuda. Apesar do que a tarefa podia parecer, eu não tinha que fazer planos, 

não tinha que prever nada. Tudo isso era muito diferente. Estava acostumado a fazer planos, 

antecipar as coisas, ter palestras e tudo trabalhado intelectualmente e com antecedência. Aqui, 

acho, a lição em confiança é realmente o que está sendo enfatizado.  

 Entretanto, muitas vezes Helen chegava pela manhã e me dizia que achava que o Curso 

tinha enlouquecido, que o material não estava fazendo sentido, e que ela estava cansada de 

desempenhar sua função. Mas todas as vezes em que isso acontecia, nós nos sentávamos, 

datilografávamos o material e depois o líamos. Todas as perguntas e dúvidas eram aliviadas; o 

fluxo do material permanecia ininterrupto. Era lindo, profundo, e o mais importante de tudo, 

nunca parecia se contradizer. Isso tinha muito apelo à mente lógica de Helen. Eu me lembro 

muito bem de uma ocasião em particular, quando Helen chegou uma manhã e estava mesmo 

muito aborrecida, talvez mais do que eu já a tivesse visto alguma vez. Foi enquanto estávamos 

em algum ponto na metade do texto. E ela disse: “Desta vez realmente passou dos limites. É 

tolice, não faz sentido nenhum, não tem significado, não existe nada aí. É totalmente impossí-

vel, eu me recuso a lê-lo para você”. Depois de eu conseguir acalmá-la, ela concordou em ler o 

material para mim. Aqui está o final daquela seção, uma passagem muito tocante — uma ora-

ção:    
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Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relaciona-

mento Contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa san-

tidade é a Tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a Tua é per-

feita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o Teu perdão e o Teu 

Amor. Não nos deixes cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a Tua 

Vontade. E permite que recebamos apenas o que Tu nos deste e que aceitemos apenas 

isso nas mentes que Tu criaste e que Tu amas. Amém. (T-16.VII.12.1-7) 

 

 Naquele ponto, Helen irrompeu em lágrimas, reconhecendo a beleza da linguagem e a 

profundidade do pensamento. Em certo sentido, era equivalente ao “Pai Nosso” para o Curso. 

E teve um profundo impacto em Helen, assim como, é claro, em mim. Como resultado, acho 

que depois disso, o conflito de Helen diminuiu em alguns momentos, quando estava transcre-

vendo material subsequente. Mas não posso dizer que o conflito dela tenha terminado total-

mente um dia, porque ficava voltando de formas variadas e em diversos momentos.   

 Durante os quase três anos em que tra-

balhamos no texto, o material vinha em um 

ritmo de certa forma errático. No início, pare-

cia haver um grande fluxo de material, e He-

len o transcrevia. Mas depois, também havia 

períodos nos quais Helen poderia não sentir 

vontade de transcrevê-lo durante vários dias, 

embora sentisse que havia mais. Ela podia 

interrompê-lo por algum tempo — por alguns 

dias no máximo — mas não mais do que isso. 

Ele veio em segmentos bastante desiguais, dependendo da disponibilidade dela. Entretanto, 

ela imediatamente arranjava tempo para ele se sentisse que era mesmo urgente, algumas ve-

zes até transcrevendo-o no metrô ou em um táxi. E com frequência o transcrevia em casa ou 

no escritório, nos momentos de folga. Nunca parecia fazer qualquer diferença o que mais esti-

vesse acontecendo. Em nenhum momento Helen entrou em transe ou em qualquer coisa que 

até lembrasse remotamente um transe — o fluxo de material continuava sem qualquer estado 

alterado — mas ela se concentrava muito cuidadosamente quando estava fazendo isso. Tam-

bém podia ligá-lo ou desligá-lo a qualquer momento, até mesmo parando no meio de uma sen-

tença para conversar com alguém sobre alguma coisa. Depois começava de novo exatamente 

onde tinha parado, sem voltar para reler o que tinha escrito, continuando quando tinha um mo-

mento livre. Eu algumas vezes sentia que o material já estava gravado e que ela simplesmente 

estava transcrevendo algo que já estava lá. 

Dr. William Thetford e Dra. Helen Shucman 
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 Nós estávamos juntos todos os dias, pois nossos escritórios ficavam lado a lado, assim, 

podíamos fazer isso em intervalos do trabalho. Mas o período mais comum, e geralmente o 

mais quieto, era durante o horário de almoço. Eu comprava um sanduíche “Chock Full of Nuts” 

e nós nos sentávamos lá e trabalhávamos com poucas interrupções. Ao mesmo tempo, tanto 

Helen quanto eu reconhecíamos que era crucial para nós cumprirmos nossa tarefa com o Cur-

so de forma que não atrapalhasse nosso trabalho no Centro Médico. Nós dois éramos pessoas 

extremamente ocupadas. Com certeza nosso trabalho e nosso compromisso com o Centro 

Médico eram prioridade, e essas obrigações tinham que ser respeitadas o tempo todo. De al-

guma forma, isso pareceu se encaixar em pequenos fragmentos de tempo livre sem qualquer 

dificuldade. 

 Helen lia o material para mim a partir do seu caderno de taquigrafia, e eu o datilografava 

diretamente. Eu datilografava o original e duas cópias carbono. Quando terminávamos com 

qualquer transcrição que estivéssemos fazendo — podiam ser várias páginas ou só algumas 

poucas — nós as revisávamos. Foi bem fácil depois de algum tempo e parecia quase automá-

tico. Nós só prestávamos atenção ao que estávamos fazendo e não nos envolvíamos muito 

com o conteúdo ao fazê-lo. Guardávamos aquilo para mais tarde. Tentávamos deixar de lado 

quaisquer faculdades de avaliação, mas, em alguns momentos, ficávamos bem espantados 

com o que estava surgindo. Eu sentia que o importante era simplesmente nos concentrarmos 

em transcrevê-lo. Helen tendia a ficar inquieta se nós o discutíamos. Ela sentia que devíamos 

transcrevê-lo e nos certificarmos de que estava preciso, e não tentar entender seu significado.  

 Penso que Helen tinha medo de firmar qualquer tipo de compromisso específico sobre 

isso. Na verdade, logo no início, ela me disse: “Você é responsável pelo que o material diz”. 

Depois me falou que ela só era responsável pelo estilo gramatical e pureza. Disse que se ele 

cometesse quaisquer erros gramaticais, se “fizesse bobagem” de qualquer maneira, ela se re-

cusaria a continuar. Helen se mantinha à parte, realmente, daquela maneira. Assim, nós dois 

examinávamos esse material com olhos bem críticos enquanto o percorríamos, procurando por 

quaisquer erros ou equívocos possíveis. Depois de datilografar o que quer que Helen tivesse 

ditado durante aquele dia em particular, voltávamos a examinar a cópia, conferindo-a cuidado-

samente para nos certificarmos de que todas as palavras estavam exatamente da maneira que 

deveriam estar. Porém, Helen algumas vezes ficava tentada a mudar uma palavra, mas depois 

reconhecia que se fizesse isso não faria sentido mais para frente. Sua integridade ao gravar 

esse material exatamente como veio era extraordinária. Entretanto, ela simplesmente escolheu 

não se associar a ele naquela época, por causa do seu alto teor de ameaça para ela. Ainda 

assim, Helen certamente sabia o que o material dizia, e o compreendia. 

 



História de vida de William Newton Thetford 

 

31 

 

Conceitos desafiadores e aplicações 

 

 Durante essa época em 1965, Helen e eu 

também compartilhávamos um sentimento de 

entusiasmo. De alguma forma, havíamos encon-

trado nossa função. Eu não sabia onde isso esta-

va levando e não tinha ideia do que significava 

Um Curso em Milagres. No entanto, objetei ao 

título e o achei embaraçoso, estranho e anticien-

tífico. O termo “milagre” me incomodava. Acho 

que também incomodava Helen. A ideia de Um 

Curso em Milagres parecia bem absurda. Entre-

tanto, quando ele definiu um milagre como a remoção das barreiras à consciência da presença 

do amor, começou a fazer sentido. Assim, tivemos muitos sentimentos mistos a respeito dele, 

mas também um senso da sua importância. Cada um de nós sentia que isso não era algo trivi-

al. Eu tinha a forte sensação de que Helen seria capaz de fazer isso, mas sei que, sem meu 

apoio e encorajamento constantes, ela não teria continuado. De fato, ao fazermos isso juntos, 

compartilhamos o sentimento de estarmos unidos em um propósito comum, ao contrário de 

algumas das nossas outras atividades, como escrever artigos ou fazer projetos no Centro Mé-

dico. Eu não tinha ideia de que o Curso se tornaria um trabalho longo ou até mesmo um livro, 

sem falar em três volumes. Não havia indícios. Em alguns momentos, sentimos que esse “pro-

jeto” era impossível, qualquer que fosse a tarefa. Além disso, eu estava experienciando um 

sentimento de frustração e tinha muita dificuldade em trabalhar com Helen em termos de com-

preender o material. Nós falávamos a respeito dele, mas o que eu considerava como um desa-

fio para que nós dois mudássemos nossas mentes, ela considerava como uma ameaça e pare-

cia determinada a se agarrar às suas posições. Foi difícil não ter ninguém com quem conversar 

a respeito, pois Helen queria mantê-lo como nosso segredo, algo que não deveria ser comparti-

lhado nem discutido com outros — pelo menos ainda não. Apesar disso, eu, pelo menos, preci-

sava de um confidente que compartilhasse de nossos interesses, alguém de confiança, dispos-

to a fazer um voto de silêncio e que tivesse antecedentes capazes de apreciar o material. 

 A pessoa que veio ao nosso resgate foi Calvin Hatcher. Ele era um administrador hospita-

lar com quem eu tinha trabalhado em proximidade nos problemas de departamento no hospital. 

Quando almoçamos juntos alguns meses antes de o Curso começar, Cal me contou que sem-

pre quis ter um amigo com quem pudesse conversar sobre seu interesse em religião e assun-

Helen e Bill 
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tos espirituais. Isso foi algo surpreende para ele dizer, porque realmente não me conhecia bem 

e parecia estar se expondo.   

 Eu disse: “Cal, não sei nada sobre religião ou espiritualidade e não estou interessado. 

Acho que não sou a pessoa certa pra isso”. Assim, quando o Curso começou, parecia claro 

que Cal estava esperando por ele, e eu sabia que ele era a pessoa com quem tínhamos que 

compartilhá-lo. Helen teve um ataque quando conversei com ela sobre minha intenção. Ela ti-

nha medo de misturar isso com a administração do hospital. No entanto, eu conhecia Cal bem 

o suficiente como um bom amigo para perceber que ele não faria nada para nos comprometer. 

Relutantemente consegui a permissão dela para contar a Cal sobre o Curso. Depois, quando 

eu datilografava as três cópias, entregava a Helen a original, ficava com uma e dava a outra 

para Cal todas as manhãs.    

 Durante vários anos, nós nos reuníamos em meu escritório logo cedo pela manhã, antes 

das 08h00, porque precisávamos nos encontrar antes das atividades programadas. Eu repas-

sava o material que tinha datilografado no dia anterior e tentava explicá-lo para Cal. Essa era 

minha tentativa de aprender o Curso ao tentar ensiná-lo para ele. Cal conhecia muito mais do 

que eu sobre a Bíblia, que era muito nova para mim. Ele tinha uma mente crítica, inquisitiva, e 

queria saber o que o material significava e quais poderiam ser as implicações. Isso me deu a 

primeira oportunidade de tentar descobrir o que eu pensava a respeito. Nossas conversas e-

ram extremamente úteis e tornaram possível que Helen e eu continuássemos mesmo quando 

eu sentia que nós dois não estávamos aprendendo o material juntos. Era muito mais difícil e-

xaminar o significado do ditado com Helen. 

 O problema de não aprendê-lo com Helen me incomodava bastante. Em alguns momen-

tos, pensei que estávamos conseguindo, mas isso variava muito. E em outros, nosso relacio-

namento parecia piorar conforme o Curso progredia. Senti que Helen me considerava como 

uma ameaça, um símbolo para o Curso; eu era o culpado a ser atacado. Quanto mais tempo 

essa situação durou, pior foi ficando. Era muito difícil.   

 Quando Kenneth Wapnick chegou à cena logo depois de termos concluído a transcrição 

do Curso, certamente precisávamos muito dele. Embora Ken tenha tirado bastante pressão de 

cima de mim, o que aconteceu foi que Helen ficou ainda mais hostil comigo. Eu me tornei o i-

nimigo. Ela sempre tinha tido uma orientação geral, que presumia que alguém tinha que ser 

morto para que outro pudesse viver. Eu estava lá, a cargo de todo o departamento e de tudo o 

mais que estava acontecendo, mas oficialmente estava sendo morto. Ela sempre me passava 

mensagens opostas, e eu achava isso muito difícil também. Não sabia como lidar com a situa-

ção, e comecei a me sentir cada vez mais isolado.   
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 Ficou claro que o relacionamento entre Helen e Ken naque-

le momento era um substituto para o relacionamento de longo 

tempo que Helen e eu tivemos. Em parte fiquei aliviado, mas ao 

mesmo tempo, senti-me deixado de fora. Também tinha um sen-

so crescente de medo em relação a isso que era quase pânico. 

Se nós realmente levássemos esse Curso a sério, não poderí-

amos ignorar o que ele dizia. Ele ficava dizendo coisas como 

“Vocês, Helen e Bill” que nós traduzimos como “vocês dois” ou 

“você e seu irmão”. Era muito pessoal, então, senti que se real-

mente fôssemos aceitar isso como verdadeiro, não poderíamos 

ignorar aquela parte. Ele continuava dizendo que nós dois faríamos isso juntos, ou não faría-

mos de forma alguma.   

 Passei muito tempo tentando conversar com Helen sobre meus sentimentos em relação a 

isso. De alguma forma, senti que ela e eu teríamos que curar nosso relacionamento, como o 

material sugeria. Conforme o tempo passou, Ken tentou muito ser mais inclusivo, mas não sa-

bia mais do que eu o que fazer. Pensei que se Helen e eu não alcançássemos isso até ela se 

aposentar, nunca conseguiríamos fazê-lo; seria o fim da nossa oportunidade. Aquilo me inco-

modou durante um longo tempo e tornou difícil que eu continuasse olhando para o Curso e o 

relacionasse à minha vida. O Curso era algo que tinha vindo às nossas vidas e as modificado. 

Eu não sabia como praticá-lo sozinho. Precisava de alguém com quem me sentir relacionado. 

Cal foi útil, mas não era a mesma coisa. Eu precisava de um relacionamento no qual esse ma-

terial e seu significado pudessem ser focados. Para mim, claramente, deveria ser o relaciona-

mento que Helen e eu compartilhávamos, que certamente precisava muito da mudança como 

prescrita no Curso. Eu me lembro de dizer a Helen repetidamente o quanto isso era importante 

para mim. Ao mesmo tempo, senti que o material tinha a tendência de generalizar, dizendo tu e 

teu irmão, quem quer que pudesse ser, não especificamente nós dois. Ele obviamente não es-

tava se referindo apenas a Helen e a mim. No entanto, senti que ninguém compartilhava da 

minha percepção, pois ela se relacionava a nós dois e, durante muitos anos, tive problemas 

para transmitir o sentimento que permeava o Curso no meu entendimento. Não sinto mais is-

so. Mas se não tivesse sido resistente em alguma extensão, é claro, não teria tido problemas 

com ele.  

 Apesar disso, senti que tudo isso veio porque Helen e eu precisávamos de uma poderosa 

lição, tanto pelo fato de o nosso relacionamento ser muito extremo quanto porque tínhamos 

tanta resistência. Pouquíssimos relacionamentos podem ser tão intensos e ainda continuar en-

quanto passam muito tempo juntos. Eu também desempenhei diversos papeis para Helen. Era 

Helen com Ken Wapnick 
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seu chefe, seu amor de fantasia, seu salvador em termos desse material, e ela esperava que 

eu fizesse tudo o que precisava ser feito o tempo todo. Eu era um substituto para seu marido, 

seu irmão e seu pai. Deveria compensar os sentimentos dela sobre o pai, e o que ele não fez 

na vida dela. Não sei por que aceitei esse relacionamento complicado. Ao mesmo tempo, sen-

tia grande dependência emocional em relação a Helen, embora eu claramente fosse a pessoa 

no comando. Meu papel não era de dependente em termos das pessoas no departamento. Es-

tava ciente disso. Helen era muito capaz quando estava focada. Em nosso relacionamento, nós 

nos tornamos tão interdependentes que era muito difícil para qualquer um de nós agir de qual-

quer outro jeito. Isso continuou mesmo quando Ken estava lá. Achei difícil separar a experiên-

cia de passar por tudo isso daquilo que o Curso diz. Ele nos fala tudo sobre paz e amor, ale-

gria e harmonia, e eu tinha a sensação de que tudo era caos. Em boa parte do tempo, o que 

sentia era uma tentação constante de andar pela prancha.  

 Uma das razões para isso ter sido tão difícil foi que eu também estava sob pressão cons-

tante em um centro médico muito competitivo. O jogo realmente era matar ou ser morto. Essa 

orientação era penetrante por todo o centro. Eu estava determinado a não ficar preso nisso, 

mas não havia como realmente evitá-lo. Era um ato de equilíbrio delicado de muitas formas. Eu 

me saí tão bem quanto qualquer outro, mas não havia maneira de saber como fazer isso, e ne-

nhuma forma de ficar feliz a respeito. Com o tempo, as coisas realmente melhoraram, e achei 

bem mais fácil lidar com situações impossíveis. Aprendi muito também. Descobri como lidar 

com as situações impossíveis que pareciam funcionar de forma milagrosa.  

 Minha secretária, Pearl Belowsky, do Bronx, que era ateia e tinha muito medo do cristia-

nismo, costumava dizer: “Ah, Dr. Thetford acabou de fazer outro milagre”. Howard Hunt, que 

havia sido presidente do departamento de psicologia da Universidade de Chicago e um colega 

próximo, dizia: “Lá está Bill caminhando sobre a água outra vez”. Eu recebia esse feedback de 

diferentes maneiras. Estava ciente de que não estava fazendo isso, mas seguia orientação em 

alguma extensão. Realmente não estava em paz em relação a nada disso. Sentia que estava 

constantemente sendo testado. Muito disso foi o ego altamente reforçado. Era um contraste 

extremo: o pior da defensividade do ego de um lado, e o Curso representando a epítome da 

espiritualidade do outro. Não sabia como lidar com isso. Porém, esse era meu projeto na maior 

parte do tempo: “Como vou passar por esse dia tentando aplicar esses princípios diante da ten-

tação máxima do ego?”. E embora realmente assimilasse muito, não aprendi como fazer isso 

de forma que ficasse satisfeito – ou ter uma prática consistente. Certamente não estava em um 

estado de paz e equanimidade. No entanto, com o tempo, realmente aprendi a melhorar os 

relacionamentos.  
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 Comecei trabalhando com alguns dos colegas mais próximos. Onde esses relacionamen-

tos tinham sido irritantes ou particularmente difíceis, comecei a praticar os conceitos do Curso 

sendo misericordioso e não me envolvendo no jogo de culpa, ataque ou defesa, não importan-

do qual pudesse ser a provocação. A essência de Um Curso em Milagres naturalmente é mu-

dar nossas próprias percepções de como olhamos para o mundo e para as outras pessoas. 

Comecei a perceber que a responsabilidade de mudar minhas percepções era minha, e não 

devia tentar mudar qualquer uma das pessoas com quem tinha um relacionamento. Por exem-

plo, um colega em particular que tinha sido essencial para a minha vinda ao Centro Médico es-

tava de alguma forma transtornado com diversos problemas nos quais tentávamos trabalhar 

juntos. E parecia que, não importando quais sugestões eu pudesse oferecer, não eram muito 

certas, e havia um pouco amargura e ressentimento que aumentaram com o tempo. Atingi o 

ponto no qual não tinha ideia de como melhorar minha comunicação com ele. E, quando o 

Curso veio, percebi: “Bem, aqui está alguém que obviamente está esperando que eu tente u-

sar os ensinamentos com ele. Se isso funcionar em meu relacionamento com um colega difícil, 

poderá funcionar em qualquer lugar. E comecei a visitá-lo em seu escritório todos os dias. As-

sim, não importando o que ele dizia ou fazia, eu simplesmente não respondia àquilo em minha 

maneira característica. Não ficava transtornado; não ficava defensivo nem me envolvia em con-

tra-ataque, ou o que quer que pudesse ser.   

 Isso continuou por algum tempo. E em uma manhã, não consegui passar lá como costu-

mava fazer. Recebi um telefonema e ele disse: “Bill, você está bem? Tudo certo hoje?”. Eu dis-

se: “Sim, tudo certo, só não consegui ir até aí”.  

 Acabamos indo a uma conferência departamental patrocinada fora da cidade. O costume 

era compartilhar as acomodações naquela conferência. Ele veio até mim e disse: “Não existe 

mais ninguém com quem eu gostaria de dividir um quarto do que você, Bill. Podemos fazer is-

so?”.  

 Assim, esse pareceu ser um momento extraordinariamente curativo para nós dois. Mais 

tarde, enquanto íamos até o salão de coquetéis e depois para o jantar, ele parou, pegou um 

punhado de castanhas e disse: “Edgar Cayce me disse que amêndoas evitam câncer”.  

 Não pude acreditar que tinha ouvido certo. Perguntei: “Você realmente conheceu Edgar 

Cayce? Você se encontrou com ele?” 

 Ele disse: “Sim”. Ele tinha ficado aquartelado no exército durante a última parte da Se-

gunda Guerra Mundial, logo antes da morte de Cayce, e havia tido a oportunidade de conhecer 

a família dele. Naquele ponto, houve um sentimento de ter, de alguma forma, resolvido um 

problema de longa data, e houve um enorme senso de liberdade e satisfação, que continuou. 

Nunca mais surgiram problemas entre nós. 
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 Antes de deixar o centro médico, eu estava determinado a fazer com que todos os meus 

relacionamentos fossem curados da melhor maneira que eu conseguisse, e sinto que foram. 

Não iria deixar nada do ego se derrramar se pudesse evitar. Aquilo fez uma diferença enorme 

para mim; realmente queria mudar. Muitas coisas pareciam estar acontecendo em muitos ní-

veis diferentes – tanto externos quanto dentro de mim. Descobri que podia ter um relaciona-

mento santo com qualquer pessoa menos com Helen. Senti que realmente não sabia como agir 

com aquele. Continuei tentando, mas mesmo agora, não posso pegar o Curso e olhar para ele 

com o desapego de alguém que está vindo ao material sem ter qualquer história com ele. Ape-

sar de tudo o que estava acontecendo e da turbulência, Helen e eu estávamos comprometidos 

a cumprir nossa tarefa. Era uma missão sagrada, algo que estávamos detinados a fazer, e fi-

zemos. Senti que tínhamos feito nosso trabalho tão bem quanto sabíamos, mas não recebe-

mos benefícios suficientes nem recompensas dele. Achei isso triste. Não queria culpar Helen, 

porque realmente não era uma questão de culpa. Mas também não sabia como trabalhar em 

nosso relacionamento.                         

 

A busca pelo contexto 

 

 Nesse ponto, preciso me desviar um pouco para falar mais sobre uma fase importante da 

transcrição de Um Curso em Milagres que ajudou a dar a Helen e a mim, especialmente a 

mim, uma perspectiva geral melhor. Logo depois de iniciarmos o texto, comecei a me pergun-

tar o que mais poderia haver na literatura que fosse similar ao que Helen estava transcrevendo. 

Obviamente estávamos fazendo algo bem incomum, mas pensei que não deveria ser único e 

que talvez houvesse algo relevante sobre misticismo. Quando comecei a procurar, passei a 

encontrar todos os tipos de livros, que aparentemente caíam direto no meu colo. Li muitos ma-

teriais, e fui particularmente tocado pelo Vivekananda e sua reafirmação dos ensinamentos do 

Vedanta. Além disso, os escritos de Joel Goldsmith tinham certas similaridades com o material. 

Seu livro Um Parêntese na Eternidade foi útil. Também havia similaridades nos ensinamentos 

da Igreja Unity, mas não era bem a mesma coisa. O Curso é muito mais extenso e difícil. Eu já 

conhecia A Filosofia Perene, de Aldous Huxley – que era um bom material introdutório. E, é 

claro, estávamos familiarizados com o material de Cayce e eu também tinha lido Muitas Man-

sões, de Gina Cerminara, que era sobre reencarnação.  

 Em alinhamento com esses conceitos e com o da reencarnação, em sua autobiografia, 

Helen fala sobre uma imagem de uma sacerdotisa ancestral – quase pré-histórica – que não 

estava presa ao chão, não era bem deste mundo. Havia um templo branco no qual as pessoas 

vinham procurá-la em busca de cura. Mas a sacerdotisa não podia lidar com aquelas pessoas 
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nem interagir diretamente com elas; ela precisava de um intermediário. Seu intermediário era 

um homem que transmitia os pedidos a ela, porque ele era a única pessoa com quem ela po-

deria falar. Ele estava aterrado o suficiente para conversar com as pessoas, mas ela não esta-

va. Ele era o elo dela com o mundo. As pessoas vinham a esse templo em busca de ajuda, e o 

intermediário falava com elas e apresentava seus problemas ou necessidades à sacerdotisa. 

Ela fazia o que quer que fizesse, e eles eram curados. Helen foi muito clara sobre eu ser o in-

termediário e ela ser a sacerdotisa. Ela sentia que, de alguma forma, isso retratava o relacio-

namento que tivemos muito tempo antes, talvez na Atlântida. Sempre achei aquilo intrigante. 

Eu me perguntava algumas vezes se não estávamos reencenando isso de uma maneira dife-

rente nesta vida. Minha pergunta naquele momento era: “Existe algo que eu especificamente 

precise saber agora sobre minha função, e ao que ela se relaciona?” Queria ficar ciente de 

qualquer coisa que pudesse ser útil.  

 Por causa dessa experiência e de outras similares, meu interesse pela noção da reencar-

nação cresceu e comecei a pensar seriamente a respeito. Considerei que de fato nada disso 

importava pessoalmente; nunca fiquei preso aos aspectos pessoais de quem eu era. Uma noi-

te, tive uma conversa muito peculiar com Helen. Do nada, enquanto estávamos trabalhando no 

texto e conversando sobre algo totalmente irrelevante, ela disse: “Ah! Eu sei quem você foi. 

Você foi Origen.” 

 Eu perguntei: “O que?”. Procurei Origen depois e descobri que ele foi um dos fundadores 

iniciais da igreja cristã, e era considerado como um de seus principais professores. Ele acabou 

sendo perseguido por ensinamentos hereges mais ou menos na época de Titânio, no século III 

d.C. Várias acusações foram levantadas contra ele postumamente no Concílio de Constantino-

pla, e muitos de seus ensinamentos, que haviam se tornado inaceitáveis, incluindo a reencar-

nação, foram expurgados ou censurados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Origen, d.c. 185-d.c. 254 
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Um dos melhores exemplos dos místicos iniciais cristãos e geralmente considerado o 

maior teólogo e estudioso bíblico da igreja ocidental inicial, Origen provavelmente nasceu 

no Egito, talvez na Alexandria, em uma família cristã. Aos 18 anos de idade, sucedeu 

Clemente de Alexandria como chefe da escola de catequese de Alexandria, onde tinha 

estudado. Entre os anos 203 e 231, Origen viajou bastante e atraiu um grande número de 

estudantes com sua forma de vida, assim como com seus ensinamentos. De acordo com 

Eusébio, ele viu o mandamento em Mateus 19:12 como se dissesse que deveria se cas-

trar. Embora não tivesse sido ordenado, pregou na Palestina (c.215) a convite dos bispos 

locais, mas Demétrio, bispo de Alexandria, considerava essa atividade como uma quebra 

da doutrina da igreja e ordenou que ele voltasse a Alexandria. Retornando à Palestina em 

230, Origen foi ordenado padre pelos bispos de Jerusalém e Cesaréia. Demétrio depois o 

excomungou, privou-o do seu sacerdócio, e o enviou ao exílio. Origen retornou à segu-

rança de Cesaréia (231) e estabeleceu uma escola de teologia, presidindo como seu dire-

tor durante 20 anos. A perseguição foi renovada em 250 e Origen foi severamente tortu-

rado. Ele morreu dos efeitos da tortura alguns anos depois. Embora a maioria de seus 

escritos tenha desaparecido, a produtividade literária de Origen era enorme. Sua teologia 

era uma expressão da reflexão alexandrina da Trindade e, antes de São Agostinho, ele 

foi o teólogo mais influente da igreja. Algumas das ideias de Origen, tais como seus pen-

samentos sobre reencarnação, permaneceram controversas muito depois da sua morte, 

e o “origenianismo” foi condenado no quinto concílio ecumênico em 553, em Constanti-

nopla. Fonte: The New Grolier Multimedia Encyclopedia. 

 

         Também descobri que ele se castrou, o que sempre achei interessante. Algumas vezes 

senti que tinha alguma associação com aquele período da história inicial da igreja, e me per-

guntei se poderia estar relacionado aos sentimentos de ansiedade sobre dar palestras. Pode 

ser bobagem, mas isso me ocorreu mais de uma vez. Realmente dei palestras sobre o Curso 

em uma época em que parecia muito ameaçador fazê-lo. Todas essas coisas têm múltiplas 

dimensões. Nada é exatamente em preto-e-branco. Só me afastei disso quando senti que era 

seguro fazê-lo. Eu falava sobre o Curso quando sentia que era necessário, depois ia embora. 

Boa parte da minha vida provavelmente tem sido assim. Faço o que achar necessário no mo-

mento, depois me afasto de tudo.   

 É interessante o que o Curso tem a dizer sobre a reencarnação: a salvação pode ser en-

contrada tanto por aqueles que acreditam nela quanto por aqueles que não acreditam. A reen-

carnação, portanto, não é um conceito essencial, porque, como diz o Curso, tudo o que preci-

samos reconhecer – qualquer que seja a nossa crença – “é que o nascimento não foi o início, e 

a morte não é o fim” (M-24.5:7). Entretanto, o Curso diz que nossa experiência de vida é um 

sonho. A reencarnação, portanto, poderia ser assemelhada a um sonho em série. Por exemplo, 
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se estivermos sonhando nossa realidade neste momento, neste corpo e neste universo, como 

o percebemos, por que não poderíamos ter tido sonhos anteriores? Parecemos ter um tipo de 

sonho-drama em série. Parecia-me que algo como isso provavelmente foi verdadeiro, mas re-

almente não poderíamos entendê-lo do nosso ponto de vantagem. A brecha está na armadilha 

da percepção, como era. Só poderíamos entender o panorama mais amplo do topo da monta-

nha.  

 Em minha pesquisa da literatura, também fiz um esforço para encontrar Eileen Garrett, 

que, na época, era considerada a maior médium viva do mundo. Em 1968, senti que era impor-

tante encontrá-la, mas não tinha ideia de como fazer isso acontecer. Ela era bem idosa e esta-

va afastada de qualquer participação ativa no mundo. Nunca saía de casa para reuniões e se 

encontrava com pouquíssimas pessoas. Mas no fundo da minha mente, eu sabia que deveria 

encontrá-la. 

 Hugh Lynn Cayce sentia que Eileen Garrett era a mais próxima do pai dele em termos de 

talento, o que, vindo dele, era um grande elogio. Eu sabia que ela ainda era presidente da 

Fundação de Parapsicologia, na Rua 57ª. West em Nova Iorque, mas nunca tinha ido lá. Tam-

bém tinha ouvido falar que ela estava doente na maior parte do tempo e que era impossível 

encontrar-se com ela – que ela passava grande parte do seu tempo no sul da França. Pensei 

que certamente não iria telefonar para o escritório dela; não parecia a coisa certa a se fazer. 

Mas havia algo no fundo da minha mente me impelindo a me encontrar com ela. Um dia, recebi 

um anúncio da Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica (ASPR) em Nova Iorque sobre 

um encontro que aconteceria no prédio de engenharia das Nações Unidas apresentando um 

físico teórico e professor – ele era de Harvard ou Princeton – cujos pais e avós haviam sido 

médiuns. Ele também estava bastante familiarizado com parapsicologia, e daria uma palestra 

sobre mediunidade. Quando vi o anúncio senti fortemente “Preciso ir a isso”, embora nunca 

tivesse ido aos encontros da ASPR. Parecia estranho que eu quisesse fazer isso. Perguntei ao 

meu amigo Chip se ele gostaria de ir comigo porque achei que seria 

uma ocasião importante.  

 Quando entrei na reunião eu estava ciente de algo diferente na 

atmosfera. Várias pessoas vieram até mim e conversaram de forma que 

sugeria que elas pensavam que eu sabia algo sobre médiuns ou tinha 

habilidades mediúnicas. As pessoas pareciam estar lendo minha aura e 

havia muitas coisas estranhas acontecendo, com as quais eu não esta-

va acostumado. Eu me sentei no fundo da sala e, durante a apresenta-

ção do palestrante, uma mulher na primeira fileira fez perguntas. Pen-

sei: “Aquela deve ser Eileen Garrett”, embora nunca a tivesse visto. Só tinha certeza de que 

Eileen Garrett 
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era ela. Sua voz tinha um leve sotaque britânico. No final do encontro, fiz algo bem incomum 

para mim. Fui até ela, estendi a mão para me apresentar, e disse: “Sra. Garrett, meu nome é 

professor Thetford, de Columbia, e acho que é importante que eu converse com a sra.”. Ela 

tinha artrite e obviamente movia a cabeça e o pescoço com dor considerável. Ela se virou e 

olhou para mim com total atenção, segurou minha mão por um momento e disse: “Sim, você 

precisa vir. Telefone e marque um horário”. Eu não podia acreditar que tinha sido tão simples. 

 Telefonei e passei por várias secretárias. Elas pareciam bem surpresas e disseram: “A 

Sra. Garrett não se encontra com ninguém exceto amigos bem antigos”. Eu disse: “Ela me fa-

lou para marcar um horário”. Elas retrucavam: “Bem, vamos precisar telefonar de volta para 

você”. Depois de mais ou menos uma semana, consegui um horário. Era fevereiro e o clima 

estava horrível, o que criou um problema para chegar até lá. Uma das dificuldades também foi 

conseguir que Helen fosse comigo. Ela estava em pânico com a ideia toda e disse: “Não quero 

ver nenhuma médium”. Eu tinha mencionado que Eileen era famosa por sua mediunidade e 

que o Dr. Ira Progoff tinha escrito um livro a respeito dela, The Image of an Oracle (A imagem 

de um oráculo). Tudo parecia muito ameaçador para Helen, que estava amedrontada com a 

ideia de perder o controle e ter estados dissociados de consciência. Ela realmente não queria ir 

a esse encontro e não podia entender porque eu a estava pressionando. Eu disse: “Essa é re-

almente uma grande oportunidade. Ela é a maior médium viva desde Edgar Cayce e talvez 

possa nos ajudar. Pelo menos deveríamos conversar com ela”. Arrastei Helen até lá de alguma 

forma, naquele clima horrível.  

 Quando nos encontramos com Eileen, ela não poderia ter sido mais graciosa. Era adorá-

vel e calma. Parecia ter um tempo infinito e obviamente tinha uma agenda livre. Não houve in-

terrupções telefônicas, e tudo foi cuidado nos bastidores para que não estivéssemos cientes 

das atividades do escritório. Ela tentou acalmar Helen. Não era preciso ser médium para ver 

que Helen estava transtornada. Eileen ficava dando palmadinhas nela e dizendo: “Você é como 

uma frágil florzinha”. Ela foi boa com Helen, e a ajudou a relaxar. Eu disse que tínhamos um 

manuscrito e havíamos vivenciado algumas experiências incomuns. Ela falou que não precisa-

va saber de quaisquer detalhes a respeito, assim, realmente não disse nada específico. Mas 

ela realmente falou que ela mesma publicaria o que quer que tivéssemos transcrito simples-

mente por causa da fonte. Não havia dúvida sobre a autenticidade do material. Eu estava com 

medo de fazer perguntas por que Helen estava muito agitada. Sempre me senti infeliz a esse 

respeito depois, porque queria inquirir Eileen, mas percebi que naquele momento não poderia. 

Eileen nasceu na Irlanda e passou bastante tempo nos contando sobre seu passado e como 

ela tinha sido treinada em mediunidade na Faculdade Britânica de Estudos Psíquicos, na Ingla-

terra. Tinha sido difícil para ela bloquear toda a estática. Estava tão sintonizada durante a Pri-
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meira Guerra Mundial, enquanto vivia na Inglaterra, que ficava ciente do que estava aconte-

cendo na França, e era transtornador e perturbador para ela. Depois, aprendeu como focar su-

as habilidades psíquicas para que pudesse ligá-las e desligá-las, e isso pareceu imensamente 

útil e reassegurador.  

 Essa experiência foi valiosa para Helen depois, e ela também falou orgulhosamente sobre 

ter conhecido Eileen Garrett e que pessoa bacana ela era. Provavelmente a principal coisa que 

Eileen Garrett nos disse foi que se fôssemos em direção ao Curso – se o seguíssemos em 

nossas vidas pessoais – seríamos gloriosamente felizes, mas se lutássemos contra ele, ficarí-

amos doentes. Ela repetiu isso. Era óbvio que tinha visto algo sobre o caráter do Curso mesmo 

então, em 1968. Não penso que o aviso dela ajudou muito, mas me impressionou bastante 

mesmo assim. Eu me senti reassegurado que a mulher que era considerada a maior médium 

viva realmente sentisse que era preciso trabalhar com o material e que ele tinha vindo de uma 

fonte tão elevada. Ela enfatizou que eu deveria cuidar de Helen, mas não havia nada específi-

co em relação a nada disso. Também falou sobre seu próprio senso de futilidade e depressão, 

o que me surpreendeu. Ela tinha escrito diversos livros, e parecia fazer todo tipo de contribui-

ções a outras pessoas, mas sentia que a grande contribuição que fizera em sua vida havia sido 

reunir sua biblioteca. Tinha uma biblioteca extraordinária e talvez tenha sido a única coisa que 

sobreviveu a ela. Achei aquilo curioso. As pessoas com esses dons extraordinários aparente-

mente achavam difícil alcançar paz mental.   

 Depois de Helen superar seu choque inicial, voltamos a ver Eileen brevemente em outra 

ocasião. Helen queria que ela lesse um pouco do manuscrito do Curso. Nós a encontramos 

logo antes de ela partir para a França. Ela morreu no ano seguinte, em 1970. Tive a sensação 

de que ela não ficaria por perto por muito mais tempo. Foi um encontro que nos deu um tipo de 

apoio difícil de encontrar. Eu não tinha ideia a respeito de com quem 

poderíamos falar sobre esse tipo de coisa. Além disso, não teria fica-

do confortável indo à Sociedade de Pesquisa Psíquica, na Inglaterra, 

mas Eileen tinha sido tranquilizadora. Eileen Garrett e Hugh Lynn 

Cayce foram duas pessoas muito importantes no início desse pro-

cesso. Eles me deram muito conforto e encorajamento.  

 Em outra ocasião, Helen e eu fomos visitar o famoso médium 

inglês, Ronald Beasley, que fazia leitura de auras. Ele disse que era 

notável que Helen e eu tivéssemos auras similares. Fiz os arranjos 

para que nós o visitássemos em uma de nossas viagens a Londres. 

Ficamos em Kent, em Churchill’s place; foi muito interessante. Hugh Lynn recomendou Beasley 

como fantástico, provavelmente a melhor pessoa para lidar com auras. Ele tinha escrito muitos 

Ronald Beasley 
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livros, mas ficava bem retirado e protegido por duas mulheres mais velhas, que não deixam 

ninguém vê-lo, a menos que elas aprovassem. Visitamos a propriedade deles no campo e foi 

uma dessas experiências inglesas difíceis de descrever. A casa tinha um grande jardim e nos 

serviram chá, bem formalmente. 

 Ronald Beasley era notável. Ele olhou para mim e disse: “Existem duas épocas em que 

você quis ir embora e não ficar mais aqui. Você estava incerto em relação a esta vida. Uma vez 

foi quando era bebê e a outra quando tinha sete anos de idade”. Ambas eram verdadeiras. Eu 

quase morri quando era bebê. Na minha primeira semana de vida, desenvolvi um abscesso no 

olho e, de acordo com a história, se ele tivesse se rompido do lado de dentro, teria sido fatal, 

mas rompeu do lado de fora. Quando tinha sete anos, quase morri outra vez. Ele até me disse 

que eu tinha um problema de coração, apenas lendo minha aura, ou seja lá o que estivesse 

fazendo. Ronald falou diversas outras coisas impressionantes, e assim, teve um grande impac-

to em mim. Também perguntou: “Como você escolheu seus pais? Ah, bem, não há razão para 

esse tipo de escolha”. Parecia que ele podia ver a história inteira da sua vida, seus pais e tudo 

o mais. Ele repetiu que Helen e eu tínhamos auras notavelmente similares e que era muito in-

comum ver algo desse tipo. Disse que estávamos perdendo tempo: “Vocês não deveriam estar 

envolvidos na vida universitária, deveriam se dedicar à cura”.  

 Beasley praticava a cura através de um tipo de terapia de cores. Projetava cores mental-

mente para as pessoas em qualquer lugar na América, ou onde quer que estivessem. Até deu 

uma demonstração disso enquanto estávamos lá. Ele me pediu para escolher alguém que co-

nhecesse em Nova Iorque para “enviar para ele”. Dei-lhe o nome e endereço de Chuck Willi-

ams, que estava tendo alguns problemas, e eu sabia que estava deprimido. Beasley o descre-

veu com precisão e depois disse: “Ele tem alguns problemas de saúde. Está preocupado sobre 

ter um ataque cardíaco, mas não há razão para isso”. Descreveu Chuck como tendo algum tipo 

de indigestão, que seria resolvido se não bebesse água durante as refeições, mas disse que 

ele podia beber água após as refeições. Também falou algo sobre uma dor que Chuck tinha na 

perna esquerda, que era resultado de um acidente de carro ou quase acidente, que ele teve 

quando era uma criança bem pequena. O carro tinha parado abruptamente em uma ponte e 

Chuck foi jogado para fora de seu assento. Essa foi a base para isso que o estava incomodan-

do. Beasley deu muitos detalhes específicos desse tipo. Eu não sabia sobre nada disso, mas 

quando voltei para Nova Iorque, perguntei a Chuck a respeito e tudo estava certo. Chuck parou 

de beber água durante as refeições e sua indigestão acabou. Houve muitos detalhes fascinan-

tes. Ronald Bealey morreu em um acidente de automóvel. Ele era muito bem considerado, e 

também acreditava em reencarnação. Não sei, mas a explicação mais parcimoniosa para mui-



História de vida de William Newton Thetford 

 

43 

 

tos eventos em minha vida parece ser que eles são uma continuação de alguma outra coisa.         

       

 

O Curso é compartilhado abertamente 

 

 No outono de 1970, conheci Padre Benedict, um monge beneditino que era um de meus 

alunos na Columbia. Ele tinha ido até lá como um estagiário especial em vez de procurar uma 

faculdade de pedagogia para conseguir experiência para seu Ph.D. Fiz um arranjo bem espe-

cial com ele. Um dia, em um de meus seminários como professor adjunto, fiz uma referência a 

São João da Cruz. Isso surpreendeu Padre Ben e ele depois foi ao meu escritório conversar 

comigo. Ele ficou de olhos arregalados quando puxei um livro com os escritos de São João da 

gaveta da minha escrivaninha – realmente espantado que eu tivesse aquilo naquele reduto a-

teu. Ali estava seu professor de psicologia, que conhecia o misticismo, e isso o assustava. De-

pois contei a ele sobre Um Curso em Milagres. Era algo incomum a se fazer naqueles dias. 

Mas eu já conhecia bastante Padre Ben no momento em que compartilhei o Curso com ele. 

Ele esteve na faculdade em meio período durante alguns anos. Conversamos sobre muitas 

coisas que estavam acontecendo no campo relacionado ao misticismo. Uma coisa sobre a qual 

falamos foi a dissertação de doutorado de Kenneth Wapnick sobre o assunto.  

 Em 1972, Ken era um estudante na Universidade Adelphi na cidade de Garden, Nova Ior-

que. Eu tinha lido o livro O Mais Elevado Estado da Consciência, editado por John White. Nele 

havia um capítulo sobre misticismo e esquizofrenia escrito por Ken. O livro tinha um pequeno 

parágrafo sobre os autores. Ken aparentemente trabalhava no hospital estadual. Quando men-

cionei isso, Ben sentiu ressonância com o fato e disse: “Bem, ouvi falar de um psicólogo judeu 

em algum lugar, acho que foi lá, que se converteu ao catolicismo. Será que é a mesma pesso-

a?”. Ele conferiu e, é claro, era. Outra coisa surpreendente foi que a ex-esposa de Ken, Ruth, 

tinha trabalhado para Helen e para mim em um projeto especial mais cedo naquele ano. Assim, 

conheci a ex-esposa de Ken antes de conhecê-lo. Ben localizou Ken co-

mo resultado da nossa conversa a esse respeito, e pensou que seria 

bom se Ken e eu nos encontrássemos. Naquele ponto, Ken estava pla-

nejando ir para o oriente médio em mais ou menos um mês.   

 Naquela época, eu estava muito empenhado em aprender mais so-

bre cura. Sentia que o ensino e a cura eram fundamentais. Pelo fato de 

termos Um Curso em Milagres, que tinha a ver com ensinar misticismo, 

pensei que era importante saber mais sobre cura. Eu havia assistido um 

programa de TV com Kathryn Kuhlman, bem cedo em uma manhã de sábado, só para conferir 
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quais eram as intenções dela. Ela parecia um pouco histérica, mas sincera. Eu não tinha ideia 

de como seria ir a uma de suas apresentações, mas realmente queria fazê-lo. Assim, fiz arran-

jos para que Helen e eu fôssemos. Conseguimos nossos ingressos através da agência patroci-

nadora, um grupo evangélico chamado Full Gospel Businessman’s Fellowship. Tivemos que 

adquirir os ingressos através de um processo complicado de comprar um pacote. Através de 

uma série de circunstâncias, conseguimos ingressos para a primeira fila, algo interessante, e 

foi impressionante ver bem de perto o que acontecia. 

 Era uma atmosfera bastante carregada emocionalmente. No início, Kathryn Kuhlman apa-

receu no palco e passou por um período de aquecimento. Ela era realmente coquete e, no meu 

ponto de vista, imprópria, especialmente por causa da idade dela. Ela usava um vestido branco 

e fazia piadinhas, aquecendo-se gradualmente para a plateia. Isso continuou durante algum 

tempo e depois, gradualmente, algo começou a acontecer. Ela ficou mais séria e começou a 

falar sobre o poder do espírito. Eu estava ciente do momento em que as coisas se encaixaram 

– mudaram. Ela ficou bem diferente; outra consciência tinha assumido o controle. Isso prova-

velmente era o que ela estivera esperando. É preciso uma co-

ragem enorme para ficar de pé diante de milhares de pessoas e 

esperar que isso aconteça. Quando aconteceu, houve um sen-

timento de autenticidade a respeito. Ela não era mais aquele 

tipo de mulher tola, um pouco histérica, mas sim um poder e 

espírito que de alguma forma veio através dela. Quando come-

çou a invocar a cura para diversas partes da plateia, as pessoas 

se levantavam e entravam em uma fila. Foi impressionante; ela 

só tocava as pessoas e elas caíam. Isso continuou por horas. O 

tempo não parecia fazer qualquer diferença.  

 Nada daquilo parecia inventado; era bem espantoso. Um pouco pode ter sido sugestão, 

mas não acho que tudo tenha sido assim. É fácil dispensar esse tipo de coisa, mas Helen ficou 

bem tocada por isso também. Ela até deixou de lado sua defensividade blasé, e ficou muito 

comovida. Sentimos um tremendo poder espiritual que foi gerado de alguma forma. Kathryn 

estava agindo como uma bateria comum, penso eu. Ela era o ponto focal dessa energia. Era 

muito, muito impressionante. Isso continuou o dia todo, assim, quando fomos embora, eu me 

sentia tanto exaltado quanto esgotado. Naquela noite conhecemos Ken.  

 Ken partiu para o oriente médio logo a seguir para meditar, e depois começou a nos envi-

ar cartões postais. Disse que se sentiu guiado a voltar a Nova Iorque, que era a última coisa 

que desejava fazer. Ele estava em um retiro monástico no topo de uma montanha na baixa Ga-

liléia, onde meditava com dois padres católicos que rezavam a missa em hebraico – uma com-

Kathryn fazendo uma cura 
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binação bem exótica. Não queria ir embora, mas sentiu que estava sendo guiado de volta para 

nos visitar e conferir o livro sobre o qual havíamos lhe contado. Assim, Ken apareceu em abril 

de 1973. Helen e eu estávamos trabalhando desesperadamente em um capítulo para o Com-

prehensive Textbook of Psychiatry (livro texto compreensivo de psiquiatria). Estávamos no pra-

zo final e precisávamos entregar muito material. Havíamos decidido cobrir um teórico da per-

sonalidade por semana, que era o único jeito de conseguir terminar. Eu estava fazendo todo o 

trabalho de referência enquanto Helen escrevia o material. Foi um grande trabalho, e precisou 

ser bem feito. 

 Ken apareceu no meio disso tudo. Helen e eu está-

vamos irritáveis, em parte por estarmos muito ocupados. 

Eu também tinha muitas outras coisas para fazer. Éra-

mos mordazes um com o outro, e Ken ficou chocado 

com o nosso relacionamento. Ali tínhamos aquele livro 

santo – aquele maravilhoso material espiritual – e não 

sabíamos como nos relacionar um com o outro. Nós dois 

estávamos nos bicando e agindo mal de forma terrível. 

Obviamente não estávamos sendo amorosos e santos. Ken decidiu que iria demonstrar como 

os relacionamentos poderiam ser curados. Ele iria exibir o perfeito amor e tudo relacionado a 

ele. Usaria seu relacionamento com Helen para me mostrar o poder da santidade em ação. Eu 

aparentemente deveria aprender observando. Pensei que Ken tinha muito a aprender.  

 Helen ficou suscetível a toda essa atenção e maciça devoção de Ken. Foi espantoso. Ela 

agora tinha a palavra de Jesus e a dedicação de um “homem santo”. Ken pensou que Helen 

era um tipo de Mãe de Deus, a Virgem Maria. Helen pensou que 

Ken era um dos maiores santos do mundo. Ela dizia coisas como: 

“Não consigo pensar em ninguém na história que tenha sido tão 

beatífico quanto Ken”. Assim, eu almoçava com a Virgem Maria e 

com o maior santo do mundo. E, é claro, eu era o maior pecador 

do mundo; era a terrível parte culpada. Não tenho certeza por 

qual motivo era culpado. Isso estava mais obscuro. Mas alguém 

tinha que ser culpado, então, era eu. Uma das razões provavel-

mente era porque eu não estava sendo amoroso o suficiente com 

Helen. Não estava impressionado pelo fato de ela ser a Mãe de Deus. Esse tipo de coisa conti-

nuou por um bom tempo e tanto me deixou aliviado quanto aborrecido. Entretanto, Ken real-

mente passou por vários anos de aprendizado ativo, e isso foi definitivamente útil.   

Ken e Bill 
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 Eu estava aliviado e grato por Ken ter tirado parte da pressão de mim, mas também acha-

va isso difícil de muitas maneiras. Precisava encontrar uma vaga para ele no Centro Médico – 

um emprego – para poder ter uma explicação sobre ele e o que ele estava fazendo lá. Nós 

precisamos fingir um pouco. Era estranho que alguém aparecesse de repente e passasse todo 

o seu tempo com Helen. Eu precisava estabelecer um motivo para ele estar lá e tinha que de-

terminar o que poderia fazer. Fiz os arranjos para que ele pudesse estar no departamento em 

meio período. 

 Ken foi difícil de conhecer no início. Era sempre gentil. Ia trabalhar em Helen, não em 

mim. Era um triângulo difícil quando nós três estávamos juntos. Depois de ser exposto a tudo 

isso por algum tempo, eu disse a ele que não conseguiria mais suportar e que achava que eles 

estavam muito focados na grandiosidade espiritual. Além disso, não achava que aquele era o 

espírito do Curso e estava cansado de tudo.    

 Ken voltou para Israel em junho, mas não antes de extrair de Helen a promessa de que 

ela iria a Israel em agosto e o traria de volta. Louis, marido de Helen, sempre tivera vontade de 

ir a Israel. Helen se recusou terminantemente, dizendo que não faria isso. Fui incluído nesse 

pacote de turismo, em parte porque Helen sabia que eu a levaria até lá. Eu a pressionei para 

cumprir a palavra dela e nós fomos.   

 Chegamos a Israel em agosto de 1973. Encontramos Ken e ele ficou conosco constante-

mente. Ele era um guia maravilhoso e muito útil. Tivemos muitas aventuras que teriam sido to-

talmente impossíveis sem ele. Visitamos seu retiro monástico no topo da montanha, na baixa 

Galielia. Eu havia estado no Egito em 1953, enquanto trabalhava para o governo, e tinha a 

sensação de que Helen e eu havíamos viajado ao Egito em uma vida anterior. Também fui a 

Israel durante minha viagem em 1953, assim, retornei exatamente 20 anos depois, em 1973. 

Aquele foi o ano do 25º. aniversário de Israel. 

 Existe algo sobre aquela viagem que é difícil de descrever; parecia mágico. Fomos até o 

local onde os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados. Helen não queria ir, mas eu que-

ria e a forcei. Fui bem insistente e senti que precisava ser. Fomos até lá logo cedo pela manhã 

e ficamos naquela área muito desolada que era terrivelmente quente. Não havia nada lá exceto 

algumas ruínas e escavações. De repente, algo aconteceu. Naquele lugar muito improvável, 

Helen passou por algo muito dramático. Ela, de alguma forma, voltou no tempo. Estava recla-

mando amargamente sobre o calor e tudo o mais, então, sentiu um gelo enquanto estava lá em 

pé. Foi bem dramático, não algo simulado de forma alguma. Ela pareceu reconhecer o lugar 

como se tivesse estado lá antes. Talvez tivesse sido parte de uma comunidade essênia. Havia 

uma qualidade muito arrebatadora na experiência dela. Ela sabia que o nível da água tinha 

mudado e também notou mudanças geográficas que não poderia saber de qualquer forma co-
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mum. Foi como se voltasse a uma vida passada. Não sei se isso foi verdadeiro ou não. Mas foi 

uma experiência intensa, carregada emocionalmente, e parecia ter muita autenticidade.  

 Muitas coisas do Curso parecem sugerir a reencarnação, embora ela só seja discutida 

especificamente no manual de professores, que diz que ela não importa. Como já mencionei, 

o Curso não assume uma posição definida a respeito, mas existem algumas coisas no livro de 

exercícios e no texto que parecem implicar reencarnação. Por exemplo, na Lição 98 do livro 

de exercícios, existe a passagem: “Enquanto isso, aqueles que ainda não nasceram ouvirão o 

chamado que ouvimos e responderão quando vierem para fazer a sua escolha outra vez” (L-

pI.98.4:3). “Fazer a sua escolha outra vez” com certeza sugere que “eles” estiveram aqui antes.    

 Outro exemplo, esse do texto, diz: “O mais santo de todos os lugares da terra é aquele 

onde um antigo ódio veio a ser um amor presente” (T-26.IX.6.1). Antigo não é apenas desta 

vida. Senti, conforme fazíamos o Curso, que definitivamente havia uma sugestão de vidas 

passadas, e Helen recordou diversas possíveis vidas passadas. Meu sentimento pessoal é o 

de que isso não tem nada a ver com qualquer coisa, exceto por uma sensação de que enquan-

to acreditar estar vivendo neste mundo fenomênico, posso ter existido antes, como se fossem 

capítulos em série. A reencarnação ainda está dentro da mesma moldura de espaço-tempo. 

Nesse nível, ela parece verdadeira, embora em nossa realidade do Ser maior, tudo seja ape-

nas um sonho ou ilusão. No entanto, de alguma forma, pensamos ter deixado o lar, que é a 

razão pela qual estamos envolvidos nessa experiência de vida, como a conhecemos. Esse é 

um conceito muito difícil, com o qual realmente nunca me senti confortável. Não ficamos por 

muito tempo naquele local deserto. Era quente demais. Mas as reverberações da experiência 

foram intensas.   

 Achei significativo que estivéssemos lá, embora não conseguisse apreender o motivo. 

Quando estive lá 20 anos antes, senti que havia algo importante sobre passar o verão inteiro 

no oriente médio. Também visitei a Síria e Bagdá, e tive um senso curioso de identificação, 

particularmente com o Egito e a Grécia. Estar na Terra Santa era muito poderoso. Naquela é-

poca, é claro, eu não estava interessado em religião de forma alguma e não sabia nada sobre 

reencarnação. Certamente teria dispensado qualquer pensamento a esse respeito. Em retros-

pecto, foi quase uma preparação para o que aconteceu depois. Senti que estava sendo apron-

tado para algo, embora realmente ainda não consiga explicá-lo. Tive o mesmo sentimento no 

Egito, em Atenas e em Florença durante o verão da minha visita anterior. Talvez tenha sido 

algum tipo de despertar – não de algo aprendido em livros, mas de ter estado lá. Estava ciente 

de sentir isso, mas não sabia o que fazer com aqueles sentimentos, porque eles não se encai-

xavam em nenhum dos meus sistemas de crenças. Senti um tipo de conclusão ao voltar em 

1973.   
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 Também foi um período muito difícil para mim. Rompi um relacionamento de longo termo, 

e viver sozinho era desconfortável. Então, eu me mudei para outro apartamento, depois de 18 

anos no mesmo lugar, e estava me preparando para deixar o Centro Médico. Aquilo tudo pro-

vavelmente foi preparatório. Não posso explicar sobre o que era, mas era importante. Helen 

também sentiu que aquela viagem teve consequências e que certo tipo de fechamento aconte-

ceu.   

 Algumas vezes faço coisas e não sei até depois, quando sinto: “Certo, isso mesmo”. 

 

PARTE III 

 

 Voltamos de Israel no outono de 1973, logo antes da Guerra do Yom Kippur. Ken e Helen 

continuavam com seu “relacionamento especial”, que parecia ir de vento em popa. Eles tam-

bém começaram a trabalhar com bastante proximidade revisando o 

Curso bem minuciosamente para organizá-lo em capítulos com títu-

los e subtítulos, e para se certificarem de que sua gramática e pontu-

ação estavam corretas. A primavera de 1974 certamente foi um perí-

odo de transição; eu a achei deprimente. Mudar de apartamento foi 

transtornador, assim como o rompimento do meu relacionamento. 

Lembro-me de acreditar que estava sozinho e de sentir que Helen e 

Ken tinham sua própria coisa especial. Eu me sentia isolado. Obvia-

mente, precisava seguir em frente. Não havia gratificação em lugar 

nenhum. Eu só queria passar pelo material e encontrar as pessoas 

que o assumiriam. O Curso estava concluído, com exceção do glossário no final do manual de 

professores. A maior parte dele terminou em 1971. Também estávamos trabalhando no “Pan-

fleto Psicoterapia”. Como se por sugestão, porém, e aparentemente em resposta à minha ne-

cessidade de encontrar pessoas para assumirem, Judy Skutch chegou à cena em maio de 

1975, em meio àquele confuso período de mudança.  

 Logo depois de me mudar, em 1973, recebi um telefonema de Cal Hatcher, com quem eu 

havia compartilhado o material desde o início. Ele disse que um amigo dele que trabalhava no 

Maior Sistema de Laboratório de Nova Iorque tinha telefonado e queria alugar as instalações 

na Columbia para um encontro de um dia sobre fotografia Kirlian – uma técnica eletro-

fotográfica que supostamente fotografava auras – e precisava de alguém com quem conversar 

a respeito. Uma vez que eu era professor e presumivelmente estava em uma posição de fazer 

algo daquele tipo, poderia falar com ele? Conversei com ele, mas a fotografia Kirlian era fora 

demais do padrão para a Universidade de Médicos e Cirurgiões de Columbia, e as instalações 
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não estavam disponíveis. Disse isso a ele e falei: “Ocorreu-me que você se sairia melhor ten-

tando a Academia de Medicina de Nova Iorque que fica na quinta avenida e é muito mais aces-

sível para as pessoas do que Washington Heights. Conheço o homem que toma conta disso, 

Dr. McCormick. Por que você não telefona para ele e pergunta?”. Pensei que tinha cuidado do 

assunto, assim, não pensei mais a respeito.  

 Várias semanas depois, recebi um anúncio de que a Primeira Conferência Internacional 

de fotografia Kirlian aconteceria na Academia de Medicina de Nova Iorque. Pensei: “Não é inte-

ressante?”. Também tive uma sensação engraçada de que deveria participar. Realmente não 

queria ir, assim, meditei com Helen e Ken e perguntamos se deveríamos estar presentes. Eles 

foram muito claros e os dois disseram: “Ah, não, nós não devemos ir, mas você sim”. Eu disse 

“Certo”, e saí em um sábado de manhã me sentindo ressentido. Era uma linda manhã em maio 

e pensei que não era um dia para ir a um encontro desconexo, mas fui. No caminho, fiquei 

pensando: “Por que estou indo lá? Qual é a racionalização pelo menos?”. Pensei: “Bem, real-

mente vou ver aquele cientista, Douglas Dean”. Tinha ouvido que Douglas Dean havia traba-

lhado bastante com cura paranormal, e estava interessado nisso. Pensei que ele poderia ser 

uma pessoa bacana com quem conversar.  

 Quando cheguei lá, deparei-me com o homem com quem eu havia falado pelo telefone e 

ele me agradeceu por sugerir o local. Ele disse: “O que posso fazer por você?”. Eu disse a ele 

que gostaria de conhecer Douglas Dean. Ele nos apresentou imediatamente e começamos a 

conversar. Eu disse a Douglas que era professor na Columbia, o que era como um “abre-te 

sésamo” para as pessoas interessadas em fenômenos paranormais. Elas estavam sempre 

buscando conexões legítimas com as universidades. Ele ficou muito interessado em me encon-

trar novamente e conversar mais a respeito. Eu disse: “Certo, por que não almoçamos juntos?”. 

Marcamos um dia e horário, mas ele ligou depois e pediu para mudar, dizendo que queria tra-

zer sua amiga, Judy Skutch, com ele.  

 Não foi a primeira vez que ouvi o nome dela. Eu tinha visto Judy em um encontro de dia 

todo sobre parapsicologia provavelmente um ano antes mais ou menos, no Town Hall, onde ela 

era a presidente do programa de fotografia Kirlian. Aí pensei: “Realmente gostaria de conhecê-

la em algum momento, mas não hoje”. Descobri depois que Jerry Jampolsky, um psiquiatra da 

Califórnia, estava lá também, mas eu não sabia nada sobre Jerry naquela época. Ainda tinha 

algumas estranhas noções sobre pessoas que faziam coisas como a fotografia Kirlian: interes-

sante talvez, mas um pouco duvidoso. Não estava de forma alguma convencido de que queria 

chegar perto demais daquilo. Por outro lado, queria ter uma mente aberta sobre essas coisas.  

 Quando perguntei a Helen o que ela pensava sobre fotografia Kirlian, ela voltou no dia 

seguinte e disse: “Não, não é luz, é som”. Helen e eu realmente escrevemos, através de infor-
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mações que ela recebeu, um documento de taquigrafia bem peculiar chamado “Notas sobre o 

som”. Ela começou colocando-o em linguagem visual, tal como um trem rodando pelos trilhos, 

ou algum exemplo desse tipo. Realmente estava falando sobre uma troca de íons, cargas elé-

tricas, e assim por diante. Não conhecia os termos, mas estava descrevendo um fenômeno em 

física que soava vagamente familiar para mim. Pesquisei sobre ultrassom depois de passarmos 

por isso, e sem dúvida, ela estava descrevendo o fenômeno ultrassom. Helen não sabia nada a 

respeito disso; estava totalmente inconsciente disso. A informação não veio em uma linguagem 

coerente. Era como se ela estivesse recebendo algumas impressões e estivesse tentando tra-

duzi-las em linguagem. “Notas sobre o Som” foi algo muito curioso e continuou por algumas 

páginas.    

 O que eu disse a Helen quando estava falando sobre fotografia Kirlian foi que pensava 

que a espiritualidade tinha dois aspectos principais no mundo: ensino e cura. O Curso é ensi-

no, é claro, mas como alguém realmente cura? O Curso fala sobre cura, mas em um centro 

médico, ninguém vai acreditar que qualquer um possa ser ajudado espiritualmente, a menos 

que exista alguma forma específica de mensurar os parâmetros de cura. Essa é a única forma 

disso um dia penetrar. Aqui estávamos nós, em um grande e prestigiado centro médico, e tí-

nhamos acesso a muitas coisas.  Talvez houvesse alguma forma de introduzirmos isso se ti-

véssemos um instrumento de pesquisa objetivo mensurando a efetividade da cura, qualquer 

que fosse ela. Esse possivelmente era o sentido de “Notas sobre o Som”. Era algo totalmente 

diferente do Curso ou de qualquer outra coisa. Era uma série de símbolos de taquigrafia e dia-

gramáticos para construir uma máquina para medir os efeitos da cura. As instruções eram in-

completas, mas muitos físicos e cientistas viram o documento e ficaram intrigados com ele, 

porque boa parte da informação era precisa. Todos sentiram que havia algo muito real lá que 

Helen obviamente não entendia, mas que eles reconheciam. Houve até algumas referências no 

documento a algo que ainda não havia sido descoberto. Não estava completo, assim, faltavam 

alguns elementos.   

 Deixei isso de lado há muito tempo, e decidi que não havia nada a se fazer a respeito. 

Curiosamente, foi a única coisa desse tipo que Helen fez, à parte do Curso, e ela não o enten-

dia. Embora ela se sentisse nervosa a respeito, percebi que era realmente uma resposta ao 

meu pedido. Parece estranho que tenha vindo daquela forma curta e suprimida, e simplesmen-

te desisti de tudo. Helen com certeza não tinha interesse em nada daquilo, mas respondeu i-

nesperadamente ao meu pedido. Esse foi um aspecto do nosso relacionamento que nunca 

compreendi. Era óbvio que eu precisava fazer perguntas. De alguma forma, isso permitia que 

ela se voltasse para dentro e deixasse que a resposta viesse.   
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 Na verdade, fiquei interessado na ideia toda da cura como resultado de ouvir Kathryn Ku-

hlman. E depois Helen transcreveu o material sobre o som. Com certeza, havia algo nessas e 

nas outras mensagens cujo tema era a cura. Isso não passou despercebido e sem atenção.  

 De fato, mais ou menos naquela época, Cal Hatcher me apresentou um jovem chamado 

Ralph, que tinha mais ou menos trinta anos de idade, e estava tão deformado com artrite que 

mal podia caminhar. Ele tinha acabado de voltar da clínica Mayo, onde haviam lhe dito que não 

havia nada que pudessem fazer por ele. Assim, Ralph precisaria se resignar a não ser capaz 

de funcionar. Teria que ir viver com seus pais idosos na Flórida. Pensei que seria um desafio 

real tentar ser útil. Falei com Ken e Helen sobre isso, e nenhum deles tinha se encontrado com 

Ralph. Eu só o tinha encontrado aquela vez. Eu disse: “Por que não tentamos realmente o po-

der da oração e da cura?”  

 Assim, comecei a me focar em vê-lo curado e ímtegro. Passei a experienciar, diariamente, 

que ele estava começando a recuperar o uso das suas mãos e pernas. Em um tempo bem cur-

to, depois de duas ou três semanas, telefonei para Cal. Ralph não sabia que estávamos fazen-

do algo, mas continuou em contato com Cal e relatou seu progresso e melhora. Ele tinha co-

meçado a andar de bicicleta e a nadar. Finalmente, Ralph foi totalmente curado. Isso tudo a-

conteceu sem qualquer conhecimento consciente da parte dele de que qualquer um de nós 

estava tentando ser útil. No entanto, ele realmente relatou isso a Cal. É interessante como al-

guém pode passar por essas coisas e, como uma demonstração, alcançar resultados, e pen-

sar: “E daí?” Nunca mais encontrei Ralph; não havia razão para que eu o encontrasse.  

 Finalmente, quando falei para Helen e para Ken 

que deveríamos contar a Judy e a Douglas sobre Um 

Curso em Milagres, ela teve seu usual ataque de ansi-

edade. Eu disse: “Você não precisa fazer isso. Eu vou 

contar a eles”. Sabia que tínhamos que fazê-lo. Estava 

usando as “Notas sobre o Som” como pretexto para 

falar sobre o Curso. Falei: “Douglas Dean conhece so-

bre cura, e acho que deveríamos contar a ele sobre o 

som. Mas não podemos contar sobre o som a menos 

que contemos primeiro sobre o Curso, porque não faria 

nenhum sentido”. Eu queria fazer ambos.   

 Douglas me disse, anos depois, que depois de termos combinado de almoçar juntos, ele 

teve um impulso interior muito forte de pedir a Judy que o acompanhasse. Geralmente, preci-

sava tentar ligar para ela várias vezes antes de conseguir alcançá-la, mas daquela vez, conse-

guiu imediatamente. Ela não queria ir, no início, mas depois concordou, desde que o encontro 

Ken, Bill, Helen e Judy 
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fosse mudado de quarta-feira para quinta-feira. Ele ficou embaraçado sobre pedir para mudar-

mos o dia, mas fez isso, e ele e Judy foram almoçar comigo e com Helen no salão de refeições 

do corpo docente na Faculdade de Medicina. Foi aí que conhecemos Judy: 29 de maio de 

1975. Não podíamos conversar livremente lá porque 

estávamos com medo de perder nossos empregos se 

alguém ouvisse sobre Um Curso em Milagres, e o rei-

tor da faculdade estava sentado na mesa ao nosso lado. 

Depois do almoço, fomos ao meu escritório, e lá mos-

tramos o Curso a eles. Demos uma cópia a Judy para 

levar para casa e ler. Aparentemente, naquela noite, 

quando ela começou a ler o Curso, não conseguiu dei-

xá-lo de lado e o leu direto a noite inteira. Ela ficou exta-

siada com o material. Helen e eu gostamos de Judy i-

mediatamente, e todos nós – ela, Helen, Ken e eu – nos tornamos amigos rapidamente. A che-

gada de Judy à cena foi tanto fortuita quanto milagrosa. Ela teve um papel muito específico, 

embora não soubéssemos disso no início.  

 

Publicação e disseminação 

 

 Vários anos antes, para ajudar a financiar a pesquisa sobre parapsicologia, Judy e seu 

marido, Bob Skutch, haviam fundado uma organização não lucrativa chamada Foundation for 

Parasensory Investigation (Fundação para Investigação Parassensorial). Uma vez que o pro-

pósito geral daquela fundação era investigar o espírito e a vida após a morte, e já que parecia 

fácil usar seu alvará, decidimos que ela deveria ser responsável por disseminar o Curso. As-

sim, em 1975, o ano em que Um Curso em Milagres recebeu originalmente seu copyright, He-

len o atribuiu à fundação. 

 Em maio, quando encontramos Judy pela primeira vez, ela já estava planejando ir à Cali-

fórnia em junho para participar de uma reunião de diretoria e visitar Jerry Jampolsky. Também 

estava inscrita para frequentar o programa de doutorado no Stanley Krippner’s Humanistic 

Psychology, em San Francisco. Estava ansiosa para que nós também fossemos à Califórnia.   

 Quando fizemos nossa visita em julho, Judy tinha arranjado um apartamento para cada 

um de nós em um prédio na Broadway, 2000, em San Francisco. Enquanto estávamos lá, ela 

nos apresentou a uma grande comunidade de pessoas. Muitas delas queriam cópias do Cur-

so. A amiga e orientadora de doutorado de Judy, Eleanor Criswell, tinha uma pequena compa-

nhia chamada Free Person Press, através da qual publicava teses de estudantes. Ela sugeriu 

Judy e Helen  
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que poderia tornar o Curso mais conveniente de transportar produzindo uma edição em papel 

de quatro volumes, formato de bolso, usando o processo de offset. Concordamos em colocar o 

copyright sob o nome da Foundation for Parasensory Investigation e pedimos que fossem im-

pressos 100 exemplares.   

 Quando voltamos a Nova Iorque, logo ficou claro que cem exemplares não seriam sufi-

cientes para o interesse crescente. Duas tiragens subsequentes foram necessárias.  

 Naquela época, Helen e eu estávamos desconfor-

táveis com o nome “Investigação Parassensorial” e a co-

notação que ele carregava. Ficou óbvio que não era o 

nome certo. Um nome que ocorreu a Helen foi “Fundação 

Unida para a Paz Interior”. Assim, o nome da fundação foi 

alterado para “Fundação para a Paz Interior” antes da pri-

meira impressão em capa dura de Um Curso em Mila-

gres.  

 Em 14 de fevereiro de 1976, Dia dos Namorados, 

nós estávamos sentados no apartamento de Judy em No-

va Iorque, tentando planejar o que deveria ser feito para publicar formalmente o Curso. Diver-

sas pessoas haviam expressado interesse em publicá-lo, mas nada parecia certo. Um dia, ficou 

claro que nós mesmos deveríamos publicá-lo, mas ninguém tinha dinheiro para isso. No entan-

to, tendo assumido o compromisso de que iríamos de alguma forma conseguir que o Curso 

fosse publicado, no dia seguinte, recebemos um telefonema inesperado de Reed “Eric” Erick-

son, do México. Ele disse que seria um privilégio para ele pagar pelo custo total de impressão.  

 Eric tinha ouvido a respeito do Curso 

da amiga de Judy, Zelda Suplee. Zelda era 

presidente da fundação de Eric – Erickson 

Education Foundation – e era sua represen-

tante na cidade de Nova Iorque. Ela o infor-

mava sobre coisas que ele poderia achar inte-

ressante e enviou a ele uma cópia do Curso 

em quatro pequenos volumes em papel. A fundação dele estava interessada em metafísica e 

em questões transexuais. Ele telefonou do México 24 horas após termos assumido o compro-

misso de publicá-lo. Disse que se sentiria privilegiado em pagar o custo total de impressão. A 

primeira edição encadernada em tecido de 5.000 conjuntos custou quase USD 60.000 e ele 

pagou por ela. Foi assim que o Curso foi publicado.  

Judy e Bill 
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 Quando os livros estavam prontos, em junho de 1976, Judy mandou fazer uma edição 

especial encadernada em couro para Eric e a deu de presente para ele no aniversário de He-

len, em 14 de julho. Tivemos uma festa na sala Tonga, no Fairmont Hotel, em San Francisco. 

Havia até uma exposição interior de chuva artificial. Descobrimos que Eric vivia em uma man-

são em Mazatlán com seu leopardo de estimação chamado Henry. Todos gostaram de Eric e 

estavam gratos a ele. Nós sentíamos que era uma maravilha que o dinheiro tivesse sido provi-

do tão generosamente logo que assumimos o compromisso. Houve diversos tipos de coisas 

que aconteceram da mesma maneira. 

 James Bolen, um amigo de Judy e, naquela época, amigo nosso também, publicava 

uma revista popular, distribuída nacionalmente, chamada “Psíqui-

ca”. Ela tratava de fenômenos psíquicos e da natureza filosófica da 

vida e da humanidade. Jim tinha se tornado um ardente estudante 

do Curso e queria escrever um artigo e fazer uma entrevista co-

nosco para sua revista. Não queríamos que nada relacionado ao 

Curso aparecesse em uma revista chamada “Psíquica”. Sem que 

soubéssemos, Jim e sua equipe já estavam procurando um novo 

nome para a revista, nada relacionado com as nossas preocupa-

ções.  

 Um dia, na primavera de 1976, logo antes de a primeira edição 

do Curso em capa dura ser publicada, Judy e eu fomos outra vez a 

San Francisco visitar Jim no escritório da revista. No final da visita, co-

mecei uma conversa paralela com o sócio de Jim, David Hammond. Foi 

aí que David mencionou que estavam buscando um novo nome para 

“Psíquica” e eu casualmente sugeri “Novas Realidades”. Mais tarde, 

Jim me disse que depois de pensar mais sobre isso durante a noite, na 

manhã seguinte, anunciou à equipe que o novo nome da revista seria 

agora “Novas Realidades”, com os cumprimentos de Bill Thetford!  

 A publicação inaugural de “Novas Realidades” aconteceu em abril de 1977. Ela continha 

a primeira discussão sobre Um Curso em Milagres na mídia e criou um rebuliço em resposta. 

Esse foi o início do intenso e disseminado interesse no Curso. Baseado nesses dois artigos, 

recebemos milhares de cartas, perguntas e pedidos de todo os EUA, Canadá e até do exterior, 

e ficamos sem livros. Tivemos que publicá-lo novamente imediatamente. Pensei que isso era 

espantoso.      
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 Eu tinha pedido uma licença sabática pelo menos seis meses antes de saber que os li-

vros seriam publicados. Minha licença começou em julho de 1976, e o 

Curso foi publicado em junho. Quando minha licença começou em pri-

meiro de julho, logo após a publicação, eu estava essencialmente livre 

dos meus compromissos com a universidade. Nunca voltei realmente. Se 

continuasse lá, teria sido estranho. Foi um período ameaçador para a 

maioria das pessoas no hospital. Mesmo muitos dos professores de longa 

data pensaram que precisariam partir, e fizeram isso. Fiquei assustado de 

encarar tudo aquilo diretamente, mas naquela época, tudo tinha melho-

rado. Consegui uma aposentadoria precoce do hospital, começando 

em 1978. Uma vez que havia começado na Columbia em fevereiro de 

1958, na primavera de 1978, eu era elegível para a aposentadoria – sincronia fascinante. Achei 

a ideia toda de fazer uma mudança radical muito difícil. Eu tinha uma posição garantida e me 

sentia inseguro em relação a abrir mão dela. Estivera lá por um longo tempo e, com cinquenta 

e poucos anos de idade, achei difícil fazer mudanças. Posições acadêmicas não são fáceis de 

conseguir. Pensei que estava me arriscando bastante em abrir mão da segurança e do salário, 

e não esperava que o Curso fosse ser uma fonte de sustento financeiro – nunca pensamos 

assim de forma alguma. No entanto, um dia, isso realmente aconteceu e levei bastante tempo 

até me sentir confortável com a ideia de viver com os fundos da “Fundação para a Paz Interior”.  

 Enquanto estava combinando os detalhes para minha licença, percebi que não teria di-

nheiro suficiente para viver durante aquele ano. Eu me lembro de pensar: “Bem, talvez o que 

devo fazer é ganhar algum dinheiro no mercado de ações”. Calculei que precisaria de mais ou 

menos USD 10.000. Arrisquei e comprei algumas ações da IBM. Eu não tinha o dinheiro de 

forma alguma, e ninguém em sua mente certa faria algo desse tipo; era extremamente arrisca-

do. Mas logo depois de comprá-las – no mesmo dia – as ações começaram a subir. Ganhei os 

USD 10.000 de que precisava dentro de 24 horas. Se eu tivesse guardado as ações por mais 

um dia ou dois, teria ganhado mais, mas as vendi logo que ganhei o que precisava. Acho que 

foi um sinal de garantia. Embora tivéssemos Um Curso em Milagres, era muito difícil mudar 

de atitude. Tínhamos o Curso, mas estávamos vivendo como se não acreditássemos nele. Era 

difícil liberar antigos padrões. Eu não havia crescido conhecendo as ideias do Curso, e os me-

dos de Helen, claro, eram enormes. Precisava cuidar dos meus medos, e depois tinha que cui-

dar dos dela também. De alguma forma, tudo deu certo.   

 Eu me mudei para Tiburon, Califórnia, em junho de 1978. Embora tivesse estado lá an-

tes, não tinha certeza sobre nada daquilo. Quando estava pronto para me mudar, parecia que 

um lugar estava me esperando. Um dia, quando virava a esquina perto da casa de Jerry Jam-

Primeira edição de 
Um Curso em Milagres 
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polsky, em Tiburon, onde eu estava hospedado, encontrei um homem do prédio ao lado que 

conhecia. Perguntei a ele: “Neil, você sabe de algum apartamento para alugar aqui por perto?” 

Ele me disse que havia um no prédio ao lado, que eles não tinham conseguido alugar. Fui vê-lo 

e o achei perfeito, perto da casa de Jerry e a uma distância fácil de ir caminhando a tudo na 

cidade. Foi o único espaço para morar que fui ver e, depois de alguns meses, levei todas as 

minhas coisas de Nova Iorque para lá. Obviamente estava na hora de mudar.  

Os quatro anos seguintes foram interessantes. 

Judy e Bob Skutch haviam recebido uma orientação 

para também se mudarem de Nova Iorque para a 

Califórnia. Eles se estabeleceram em Tiburon, a 

pouca distância de Jerry e de mim. Todos nós vivía-

mos na mesma reta, e nos encontrávamos todas as 

manhãs para lermos e estudarmos juntos o Curso. 

Judy e Jerry tinham um relacionamento próximo, 

mas turbulento. Eu tinha minhas próprias tensões. 

Judy estava viajando bastante pelo país para falar 

sobre o Curso. Ela se mudou de repente para Washington, D.C. por algum tempo, e parecia 

que eu estava lá para ser útil a Jerry. Eu não tinha quaisquer metas ou ambições. Pensei que 

tinha deixado tudo para trás. Aí, decidimos fazer aquele tolo livro em quadrinhos, que pensei 

que era um pouco bobo. Jerry tinha um contrato de publicação com a Celestial Arts, mas seu 

manuscrito não estava em formato publicável. Assim, ajudei-o com isso. Anos antes, durante 

uma de minhas viagens a Londres com Helen, um médium me disse que eu faria algo desse 

tipo. Em 1970, outro médium também me disse que em algum momento do futuro, eu viveria 

perto da água. Consultei vários médiuns. Um deles me viu vivendo perto da água e escrevendo 

livros para crianças. Outra disse: “Vejo você passeando por Sausalito. Você está passando 

muito tempo lá”. Ela não conhecia nada da Califórnia, e também mencionou a água. Isso foi 

muito antes de eu ter qualquer noção de que viveria perto da água em Tiburon, ajudando Jerry 

com seu livro em quadrinhos.  

 

 

Reflexões sobre relacionamentos 

 

 Eu continuava sentindo que meu relacionamento com Helen devia ter começado muito 

tempo antes. Parecíamos ter recomeçado onde havíamos parado em outra época. Estávamos 

usando roupagens diferentes, mas não era o início da nossa ligação de forma alguma. Além de 

Dr. Jerry Jampolsky e Bill 
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Helen, senti isso com algumas outras pessoas – Chuck Lehman foi uma delas. Conheço Chuck 

há 30 anos. É preciso muito tempo disponível para manter contato com alguém semanalmente. 

Existe uma proximidade entre nós que transcende qualquer explicação racional. Não tem nada 

a ver com nada, exceto que somos muito próximos.  

 Em relação ao marido de Helen, Louis, ele é 

uma pessoa singular, e vim a conhecê-lo e a res-

peitá-lo como amigo. Ele também é um homem 

sensível, perceptivo. Enquanto Helen estava por 

perto, ele era bem ambivalente em relação ao Cur-

so. Parece ter liberado tudo isso agora. Ele era 

muito devotado a Helen, e ela a ele. Louis uma vez 

me disse que uma das mais profundas experiên-

cias da vida dele, que o fizeram acreditar na reali-

dade de parte dessa “coisa do Curso”, tinha acon-

tecido alguns anos antes, quando ele me ligou um dia e disse: “Gostaria de falar com você em 

particular”. Eu me lembro dessa ocasião específica muito bem por causa do que aconteceu. 

Tinha acabado de me ocorrer que Louis precisava de pelo menos USD 1.000. Sem pensar 

mais a respeito, escrevi um cheque para ter pronto para ele para que, quando chegasse, não 

ficasse embaraçado de pedir. Quando ele chegou ao meu escritório e começou a me contar 

sobre estar com dificuldades temporárias em seus negócios, eu disse: “Pensei que você talvez 

estivesse com problemas, então, aqui está”. Aquilo detonou a mente dele. Não havia possibili-

dade de eu ter adivinhado nada disso nem a quantia, uma vez que ele não tinha me dito nada. 

Depois disso, a coisa toda sobre mentes unidas ou PES (programação extrassensorial) ou mis-

ticismo subitamente tornou-se mais real para ele como uma possibilidade. Meu relacionamento 

com Louis era fácil e compatível; não tivemos dificuldades entre nós de que possa me lembrar.   

 Por outro lado, meu relacionamento com Helen era muito complicado. Acho que aprendi 

com ele que o amor persistiria, apesar de tudo o que parecia bloqueá-lo e interferir com ele. Eu 

estava ciente de me sentir próximo de Helen em algum nível que transcendia a racionalidade e 

as barreiras de relacionamentos. Parecia ir contra qualquer forma de lógica. Eu não gostava 

muito dela, mas havia um profundo amor que continuava, apesar de tudo. Não tinha nada a ver 

com nada. Parecia representar nossa união em amor e cooperação. Tentamos fazer algo que 

transcendesse nossos egos. Era isso que parecia real, a única coisa que parecia realmente 

persistir. Uma vez tendo feito isso, não havia escapatória. Era um compromisso que continuou 

para sempre. Se o amor é eterno, uma vez que você firma esse tipo de compromisso, está fei-

Helen e seu marido, Louis 
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to. Não tem nada a ver com as coisas comuns sobre compromissos. Tudo parecia muito confu-

so em alguns momentos. Amor e ódio, paciência e desastre, tudo misturado. 

 Tivemos muitas oportunidades de praticar o perdão em nosso relacionamento. Isso sem-

pre me lembra da passagem do texto sobre a Páscoa, que é tão adorável:   

                                           

A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas do seu fim. Se vislumbrares a fa-

ce de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas como a neve dos lírios 

que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhece-

rás. Eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem era eu. Entretanto, pela tua 

dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro, estranho para ti e no entanto 

teu Amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Pás-

coa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu Amigo ressuscitado e celebra a 

sua santidade junto comigo. Pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. 

(T-20.I.4:1-8) 

 

 Essa realmente é a mensagem da Páscoa. A Páscoa é a época de oferecer a dádiva de 

lírios no lugar da coroa de espinhos. Os lírios simbolizam o perdão. Costumava fazer isso de 

tempos em tempos; enviava lírios a Helen. Era importante lembrarmos um ao outro de prati-

carmos o perdão. 

 Depois que me mudei para a Califórnia, as ligações diárias de Helen eram realmente um 

teste para mim. Nosso relacionamento ainda era um grande desafio. Eu tentava não reagir a 

qualquer coisa que ela pudesse dizer e, embora isso tivesse levado bastante tempo, um dia 

realmente funcionou. Algo autêntico geralmente surgia bem no final de nossos telefonemas. As 

conversas com frequência não faziam nenhum sentido, mas o importante era que estávamos 

estendendo amor. Algumas vezes, ela soava bem diferente, muito terna, antes de eu desligar. 

Isso era autêntico. Eu não entendia, mas estava lá, e estava ciente disso. Não quis vê-la no 

ano anterior à morte dela. Sentia que poderia sustentar melhor essa devoção à distância, e que 

seria melhor para nós dois permanecermos conectados daquela forma. 

 Depois que Helen morreu, em fevereiro de 1981, muitas pessoas me enviaram mensa-

gens dela. Eu não sabia o que pensar sobre isso, exceto que agora realmente sei que o ego, a 

persona, não pode ser eterno. Existe algo subjacente a tudo isso, entretanto, que é real – por 

trás de todas as máscaras, trajes e dramas em série. Tive a oportunidade de experienciar coi-

sas fora do tempo porque liberei os limites do tempo. É como olhar para a água através da ja-

nela do meu apartamento, em Tiburon, e ver os botes passarem experienciando um real senso 

de atemporalidade. Penso também que, algumas vezes, precisamos realmente chegar ao fun-

do do poço para rompermos com tudo – pelos menos eu fiz isso. Essa pode ser a única forma 
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de eu aprender. Senti que tinha que lutar contra tudo, incluindo o Curso. Foi muito difícil estar 

nesse caminho sem a noção da luta, que parecia tão predominante, mas eu realmente afrouxei 

um pouco.   

 A atração da culpa e o medo do amor têm sido um leitmotif – um tema dominante recor-

rente – ao longo da minha vida, como acontece com muitas pessoas. Parece difícil abrir mão 

disso. Isso me atingiu muito fortemente quando ouvi pela primeira vez e datilografei: “A atração 

da culpa produz medo do amor...” (T-19.IV.A.i.10:1). Subitamente, percebi que isso era real-

mente do que se tratava. Se não nos sentíssemos atraídos pela culpa, não poderíamos evitar o 

amor. Se ainda andamos por aí nesses estados negativos, empurrando para longe a única coi-

sa que todos realmente querem, amor, sentimo-nos atraídos pela culpa. Eu senti que aquela 

sentença expressava o problema todo. Quando as pessoas me perguntavam o que eu achava 

que o Curso estava tentando nos dizer, eu dizia que é aí que todos ficamos presos. Se eu 

mesmo não me sentisse tão preso naquela área, isso não seria tão claro. Tudo está completa-

mente óbvio agora. Mas embora agora não seja ambíguo, não significa que só porque eu com-

preendi, estou necessariamente livre de ainda escolher contra o amor. Acho que foi admirável 

que eu pudesse ver isso tão claramente e ainda assim, a mesma coisa continuasse aconte-

cendo. Tive que deixar todo o ambiente de Nova Iorque e ir para um lugar totalmente diferente 

para começar a liberar. Achei muito difícil fazer isso. Eu estava muito dedicado a fazer as coi-

sas funcionarem lá. Mas estou deliciado de estar na Califórnia; para mim, a Califórnia é maravi-

lhosa.  

 Recentemente, em preparação à minha mudança para outro apartamento, abri uma cai-

xa de lembranças e comecei a conferi-las. Achei amostras de absolutamente tudo, como reim-

pressos de antigos artigos de trinta anos antes e um relatório que escrevi quando estava estu-

dando métodos chineses de lavagem cerebral. Eu havia entrevistado um homem e sua família 

no Canadá, em uma remota vila. O homem tinha sido capturado pelos chineses e havia sido 

submetido a um longo interrogatório. Eu deveria descobrir como era aquilo. Também encontrei 

um certificado do departamento de guerra dado a mim por meu trabalho com a bomba atômica, 

assim como algumas notas pessoais espalhadas do Curso que Helen e eu tínhamos escrito. 

Também havia alguns antigos cartões de aniversário que Helen escreveu e fotos dos meus 

pais. Foi uma revisão de “Esta é a sua vida”, voltando até o meio dos anos quarenta, tudo a-

montoado em uma caixa. Achei minha reação muito estranha. Fiquei triste, e obviamente tive 

resistência a olhar para tudo. Joguei boa parte daquilo fora, ao me preparar para mudar.  

 Assim, ao limpar a casa, revi toda a loucura que alguém acumula. Gostaria de reduzir 

tudo a duas camisas e uma calça. Tenho livros demais. Parte da minha fantasia é ter uma bi-

blioteca de empréstimo. Assim, venho examinando vários fragmentos espalhados da minha 
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vida, reconhecendo como nada parece se encaixar, particularmente dependendo de como você 

olha para isso. Encontrei meu Ph.D. outro dia, e ele está de alguma forma relacionado à bomba 

atômica, à CIA e tudo o mais.  

 Um dos documentos que descobri foi algum material que transcrevi com Helen que ob-

viamente não fazia parte do Curso, mas eram notas que estavam ligadas a ele:  

 

Diga a Bill que ele está certo em provê-la com a força consistente que você precisa al-

cançar e que ele precisa oferecer. Sua instabilidade e a fraqueza dele resultaram em es-

colhas cármicas ruins, e seu relacionamento agora é crucial para o futuro. Vocês dois 

precisam fazer todos os esforços para restaurá-lo ao que foi um dia. Vocês estão corri-

gindo onde falharam antes. Isso já os capacitou a cumprirem um papel muito inesperado 

em sua própria salvação conjunta e na salvação de muitas outras crianças que vou confi-

ar cada vez mais a vocês. Elas de forma alguma são escolhidas ao acaso. Bill deveria 

saber que a preparação dele não é apenas em termos de compartilhar os resultados da 

melhor aplicação que você tem feito de talentos bem incomuns. O próprio papel dele, que 

ele vai entender depois que a preparação dele estiver completa, será igualmente surpre-

endente. Ele precisará da sua ajuda então, como você precisa da força dele agora.  

 

 Não sei o que isso significa. Acho que não precisa acontecer no corpo necessariamente. 

Ainda assim, não sei se parte disso já aconteceu ou não. 

 

Perceba que você não precisa da ajuda dele como escriba porque desenvolveu essa ha-

bilidade por seus próprios esforços e finalmente a colocou à minha disposição. Ao em-

prestar a você a força dele, ele fortalece a si mesmo. Quando ele alcançar isso pelos 

próprios esforços, vai precisar da sua ajuda de forma bem inesperada, mas esse é só ou-

tro exemplo da natureza recíproca dos milagres. Escribas têm um papel em particular no 

plano de expiação porque têm a habilidade de experienciarem revelações por si mesmos, 

e também de colocarem em palavras o suficiente da experiência para servir como base 

para os milagres. O papel de sacerdotisa uma vez foi experienciar revelações e trabalhar 

com milagres. O propósito era trazer aqueles que ainda não estavam disponíveis para re-

velações diretas ao foco correto para eles. A percepção ampliada sempre foi o atributo 

essencial da sacerdotisa.    

 

 Aqui, pela primeira vez, Helen disse que ficaria honrada se houvesse quaisquer notas a 

serem tomadas: 
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Seu problema agudo inicial em transcrever as coisas veio de um mau uso muito anterior 

de excelentes atividades de escriba. Elas foram transformadas em uma vantagem secre-

ta ao invés de compartilhada, privando-as de seu potencial milagroso e desviando-as 

como posse. Isso é bem parecido com a confusão entre impulsos sexuais e impulsos de 

posse. Parte do material original ainda está no templo. Foi por isso que você ficou com 

tanto medo em relação a Atlântida. Bill tem suas próprias razões.  

 

 Não estou certo de quanto disso foi resultado de ler algum material de Cayce naquela 

época. Olhando para isso no contexto dos anos subsequentes, eu me perguntei: “O que resta 

para ser feito, e qual papel ainda tenho que cumprir?” Senti certa nostalgia e um sentimento 

difuso em relação à minha vida, embora, se eu olhar para isso de outra forma, tudo entra em 

foco. Não me sinto triste a esse respeito agora, mas me senti ontem. Limpar a casa é bom, 

mas tenho a sensação de que existe algo para o que não quero olhar, ou algo ainda faltando. 

 Esse material obviamente não pertencia ao Curso, mas eu datilografei qualquer coisa 

que surgiu. Havia muitas dessas mensagens pessoais. Essa coisa “igualmente surpreendente” 

que eu deveria fazer, talvez eu tenha feito, mas não me parece assim. Talvez toda a minha re-

sistência e desejos de morte fossem uma parte de não querer fazê-lo. Senti que tinha tido o 

suficiente para uma vida, mas de alguma forma, persiste o sentimento de que não está termi-

nado ou concluído. Isso tem me levado adiante tanto quanto qualquer outra coisa. Existe algo 

mais a ser feito. Não penso que tenha a ver com eventos da mídia ou televisão nem nada des-

se tipo. Em um momento, há muito tempo, senti que tinha algo a ver com a cura. Preciso curar 

a mim mesmo, obviamente. E também é óbvio que o Curso é sobre ensino assim como para 

cura. De alguma forma, as duas funções são necessárias. Elas não são realmente separadas, 

mas a ênfase pode ser diferente.   

 Acho que a área crucial de aplicação do Curso está nos relacionamentos. É neles que 

podemos demonstrar uma mudança da mente. Falar para uma grande plateia não faz muita 

diferença. Algumas de nossas crenças e suposições, de vez em quando, fazem a coisa toda 

parecer uma telenovela.              

 

 

O sentido de tudo 

 

 Na época em que Um Curso em Milagres começou, eu me denominaria agnóstico. Re-

almente não tinha interesse em religião formal, mas também estava ciente das deficiências nos 

sistemas psicológicos de pensamento com os quais estava familiarizado. Reconheci que, de 

alguma forma, o imperador não tinha roupas. Tantos de nós estavam por aí expondo nossos 
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diversos pontos de vista teóricos. Mas não havia ninguém que realmente soubesse como juntar 

isso de uma forma significativa para mudar a natureza de nossas vidas.  

 Quando o Curso começou, fui reconhecendo que as ver-

dadeiras emoções, medo e amor, sobre as quais ele fala com tão 

enorme sabedoria e insight, eram realmente as duas únicas emo-

ções que importavam. Se eu pudesse aprender a liberar o medo, 

iria automaticamente experienciar amor, porque essa é a nossa 

realidade natural. Ao continuar a praticar a liberação da minha 

própria defensividade, fiquei ciente de que o Curso realmente é 

sobre desfazer. Ele é sobre perdão: perdoarmos a nós mesmos e 

aos outros pelos equívocos que cometemos. Ele é sobre não nos 

agarrarmos a esses erros de uma forma que aumente nosso senso de culpa e ausência de va-

lor. Se ainda somos como Deus nos criou, então, é claro, sempre teremos valor. Nesse senti-

do, “pecado” pode ser visto meramente como um equívoco que precisa ser corrigido. Por outro 

lado, se acreditarmos no pecado no sentido tradicional, acreditaremos na culpa e na punição. 

Um equívoco, entretanto, é algo que sempre pode ser modificado e corrigido. Equívocos não 

pedem culpa nem punição, mas, ao invés disso, pedem perdão, amor e milagres. Esse é um 

dos conceitos fundamentais do Curso, que tem sido extraordinariamente útil para mim e para 

muitas outras pessoas.  

 Enquanto Helen e eu estávamos trabalhando no Curso, eu também ficava me pergun-

tando onde esse material se encaixava nos sistemas de pensamento metafísicos e religiões 

dominantes no mundo. Pensei que os aspectos espirituais do Curso faziam um sentido tre-

mendamente bom. Uma vez que meus próprios antecedentes eram muito deficientes, imedia-

tamente comecei a procurar livros sobre esse assunto. Como já mencionei, realmente não tive 

que procurar muito por esses livros, porque eles meio que caiam sobre mim, literalmente. De 

alguma forma, aonde quer que eu fosse, parecia haver livros relevantes. Também foi por isso 

que consegui ler bastante sobre literatura mística, ocidental e oriental, e me tornei familiarizado 

em alguma extensão com os ensinamentos Vedanta dos hindus, o trabalho de Aldous Huxley e 

sua “Filosofia perene”, ensinamentos budistas e coisas afins. Como resultado, logo fiquei ciente 

de que havia um ensinamento universal que tinha algumas similaridades com o Curso.    

 Mas embora eu descobrisse que todos pareciam falar sobre conceitos similares, não 

havia maneira de realmente conseguir juntá-los. O que encontrei em Um Curso em Milagres, 

que me parecia muito distinto, foi não apenas uma integração e síntese de todos aqueles con-

ceitos – ocidentais e orientais – mas também uma forma útil de realmente praticar e aplicar os 

conceitos à própria vida. E, para mim, aquilo foi muito diferente. Eu ficava pensando que tinha 
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que existir alguma outra coisa por aí como isso. No entanto, não consegui encontrá-la. Nada 

mais, no meu entender, integra tudo isso com o tipo de clareza que o Curso oferece. O Curso 

não apenas oferece uma clareza de exposição ao desenvolver os conceitos no texto, como 

também provê uma técnica ou ferramenta muito específica para o aprendizado do material. Es-

se programa de aprendizado preciso é oferecido no livro de exercícios, com suas 365 lições, 

uma para cada dia do ano, e no manual de professores, com sua orientação pessoal e escla-

recimento de termos.   

 Um Curso em Milagres, portanto, é um guia para a transformação pessoal e espiritual. 

Ele é baseado na crença de que existem dois sistemas de pensamento distintos. Um é citado 

como o mundo da percepção, que é este mundo. O outro é chamado de mundo do conheci-

mento, que é o mundo de Deus e que não requer qualquer ação da nossa parte. Na verdade, o 

mundo do conhecimento é inefável – ele apenas é – e é algo que não podemos descrever, mas 

podemos experienciar. O mundo em que vivemos no dia a dia, aquele nos qual estamos pre-

sos, é o mundo da percepção. É o mundo da mudança, fluxo, medo ou culpa – um mundo de 

caos constante. E é aqui que a mudança é viável, porque é possível olhar para este mundo de 

forma diferente. O Curso foi projetado para nos ajudar a ficarmos cientes de e praticarmos 

nosso caminho para fora do mundo da percepção, em direção ao mundo do conhecimento, 

através de uma série de exercícios muito específicos oferecidos no livro de exercícios.  

 O Curso também faz uma distinção essencial entre as duas emoções que experiencia-

mos. Eu me lembro de ficar imensamente impressionado quando a distinção foi originalmente 

feita no texto. Ele disse: “Medo e amor são as únicas emoções de que és capaz” (T-12.I. 9:5). 

Ele continua falando que “... uma feita por ti e outra que te foi dada” (T-13.V.10:1). Quando li 

isso, ressoei com um tremendo senso de “É claro!” Toda essa complexidade que introduzimos 

na psicologia, tentando inventar hierarquias e listas de emoções realmente não é a melhor ma-

neira de entender ou de lidar com elas. Só existem de fato duas emoções – amor e medo. É 

por isso que, se eu me sentir zangado, é porque primeiro me senti ameaçado ou obviamente 

amedrontado. Eu não poderia me sentir ameaçado se não tivesse experienciado medo. Isso é 

verdadeiro em relação a quase todas as chamadas emoções negativas. A maioria de nós anda 

por aí falando sobre querer amor, mas nos agarrarmos à nossa culpa e medo só bloqueia nos-

sa consciência do amor. O amor sempre está lá; ele não muda. Simplesmente espera nosso 

reconhecimento e nossa decisão de derrubarmos os bloqueios à sua presença. Assim, acho 

que o Curso faz uma enorme distinção entre essas duas emoções nos exercícios que pratica-

mos. Somos gradualmente ensinados a deixar o medo para trás, e a aceitarmos o amor como 

nossa herança natural.    
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 Realmente penso que se os ensinamentos do Curso fossem amplamente praticados, a 

guerra acabaria. Não haveria razão para atacar ninguém porque começaríamos a reconhecer 

que tudo isso é algo que inventamos em nossas mentes. Saberíamos que estamos interpre-

tando erroneamente. “A projeção faz a percepção…” (T-13.V.3:5); olhamos primeiro para den-

tro e depois olhamos para fora. Assim, o inimigo não está lá fora. Ele de fato é composto de 

nossas próprias necessidades, desejos e frustrações que atribuímos ou a outra pessoa, ou a 

alguma nação ou instituição, qualquer que seja ela. A verdade é que não mudamos ninguém 

além de nós mesmos. E eu sei que esse é um trabalho muito importante. Mas, ao modificarmos 

a nós mesmos, e ao mudarmos a forma amedrontada com que olhamos para outras pessoas, 

já demos uma contribuição cujo valor não penso que conseguimos avaliar. É um tipo de efeito 

de onda. Conforme mudo meus pensamentos e atitudes, isso tem um impacto nas pessoas 

que estão perto de mim e as ajuda. Acho que isso é verdadeiro para todos nós. Essa é uma 

forma cumulativa de tentarmos mudar nossa percepção do medo para o amor, da guerra para 

a paz, por definidamente praticarmos isso. Acho que é isso o que Madre Teresa está tentando 

fazer à sua própria maneira, e o poder daquela pequena senhora é bem óbvio.  

 Embora existam muitas características assim no Curso que 

certamente são distintivas, fica óbvio que a maior ênfase está no 

perdão – tema espalhado ao longo dos três volumes. O perdão é a 

única coisa que somos solicitados a fazer se quisermos despertar do 

nosso sonho – o mundo da percepção e do medo. De alguma forma, 

precisamos aprender a perdoar os outros e a nós mesmos, liberando 

nossa crença na realidade da culpa e do medo. De fato, o Curso é 

muito explícito sobre a importância do perdão e afirma de forma ine-

quívoca: “Aqui, o caminho para Deus é através do perdão. Não há 

outro caminho” (L-pII.256.1:1-2). A ênfase também está muito em fazermos isso aqui e agora, 

nos relacionamentos nos quais estamos envolvidos. É curando esses relacionamentos através 

do perdão e reconhecendo que não podemos realmente progredir a menos que tenhamos feito 

todos os esforços para liberarmos e soltarmos nossos sentimentos negativos sobre nós mes-

mos e os outros que despertamos para Deus.    

 É um alento também perceber que não somos solicitados a fazer isso sozinhos, porque 

Deus está pronto para nos ajudar a qualquer momento em que estivermos dispostos a ser aju-

dados. Tudo o que temos que fazer é pedir. Invariavelmente, a ajuda que recebemos de Deus 

é vista ou experienciada como milagres. “Tens direito a milagres...” (L-pI.77.1:1), não importan-

do seu equívoco ou necessidade. 

 Como o Curso explica em seus 50 “Princípios dos Milagres”, no início do texto:          
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Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais “difícil” nem “maior” do que o 

outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. (T-1.I.1:1-4) 

 

 É importante também entender que um milagre não é algo sobrenatural de forma alguma. 

Na verdade, milagres são muito naturais e, quando não acontecem, algo deu errado. Como 

afirmado, um milagre é de fato uma expressão de amor; amor é felicidade. Assim, o Curso 

também é sobre sermos felizes. Felicidade é realmente experienciar alegria e torná-la uma par-

te consistente de nossas vidas – naturalmente – não algo em relação ao qual nos sentimos 

culpados de agarrarmos em momentos ocasionais. O Curso diz que nossa realidade, nossa 

realidade natural, é alegre e amorosa. Mas ensinamos a nós mesmos algumas noções muito 

estranhas e alheias. Assim, grande parte do Curso é na verdade desaprender as coisas preju-

diciais que temos ensinado a nós mesmos e que ficam no caminho de nos sentirmos felizes e 

alegres. Conforme começamos a liberar essas interferências, que nós inventamos, começamos 

a experienciar o que é natural para nós. E isso só pode ser amoroso e alegre. O Curso é um 

conjunto profundo de livros, e acho muito difícil tentar resumir sobre o que é todo esse material.  

 Uma pergunta que surge com frequência a respeito de Um 

Curso em Milagres é: “Por que o Curso veio quando veio, e em 

um formato cristão?” Logo antes de Helen começar a transcrevê-lo, 

ela recebeu uma série de pensamentos relacionados que se dirigi-

am à primeira parte da pergunta. Como ela diz em sua autobiogra-

fia: “A situação do mundo está piorando em um ritmo alarmante. 

Pessoas no mundo todo estão sendo chamadas a ajudar e estão 

dando suas contribuições individuais como parte de um plano total, 

pré-arranjado... Por causa dessa emergência aguda, entretanto, o 

processo evolucionário usualmente lento está sendo atropelado no 

que poderia ser descrito como uma ‘aceleração celestial’”. Helen foi chamada a fazer sua parte 

ao transcrever o Curso, e minha parte obviamente estava em parceria com a dela.  

 Em outra mensagem especial que veio a Helen antes do material real do Curso, dirigida à 

segunda parte da pergunta, houve algumas declarações de que o cristianismo não era mais 

particularmente cristão devido às muitas distorções que se inseriram em nossa compreensão 

dos seus conceitos e ensinamentos. Por causa disso, agora havia uma necessidade de definir 

alguns desses conceitos e termos, de uma forma que fosse mais significativa de uma maneira 

contemporânea. É isso o que o Curso tenta fazer – restaurar o que eu penso ter sido o signifi-
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cado original e a mensagem do cristianismo. No entanto, faz isso de uma forma que combina 

insights espirituais e psicológicos, e de maneira decididamente ecumênica.    

 Assim, embora o Curso utilize terminologia cristã, transmite verdades espirituais univer-

sais, que é o motivo pelo qual, talvez, pessoas de crenças diferentes podem e têm achado que 

ele tem valor. Além disso, para aqueles que acham a terminologia cristã e seu formato mascu-

lino depreciativo, muito descobriram que usar a palavra “Espírito” – um termo completamente 

natural e andrógino – resolve qualquer problema. Penso que o Curso declara isso muito bem 

quando diz: “Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é 

possível como necessária” (E-In.2:5). Nesse espírito, o Curso não discute religião institucional 

e não aconselha ninguém a desistir de participar de qualquer fé que professe, quer simbolizada 

pela igreja, templo, sinagoga, mesquita, ou seja o que for. Ao invés disso, o Curso pede uma 

união espiritual e uma boa vontade de liberar o senso de separação uns dos outros e de Deus. 

Assim, fiquei impressionado com o quanto o Curso é ecumênico; seu propósito não é aumen-

tar nosso senso de separação, mas unir as pessoas de uma forma amorosa e igualitária.  

 Em relação à voz interior que Helen ouviu como sendo de Jesus, acho que tanto ela 

quanto Ken sentiram que tinham um relacionamento muito mais pessoal com Jesus do que eu. 

E sempre achei difícil identificar o Curso em termos de uma pessoa específica. Se alguém fa-

lasse sobre o Espírito Santo, Jesus, Cristo ou Autoridade Superior, qualquer que fossem os 

termos, parecia-me que estavam falando em um nível além da conceituação. E eu realmente 

não podia apontar ou identificar isso, exceto que eu sabia que ia além de nossos egos. Não 

tinha nada a ver com o estado comum de consciência ou de estar ciente. Assim, acho que eu 

talvez estivesse mais hesitante em falar em termos bíblicos muito específicos.  

 Em relação ao futuro de Um Curso em Milagres em si, não tenho reservas devido ao 

que considero como os eventos milagrosos em seu início e em quão longe ele chegou desde 

então. O número de seus leitores tem crescido em um ritmo extraordinariamente rápido. Hoje 

existem mais de um milhão de exemplares em circulação internacionalmente, com dezenas de 

milhares de pessoas envolvidas em grupos de estudo ao redor do mundo. Sinto que qualquer 

coisa, que seja uma afirmação da verdade, é claro, terá uma audiência muito grande. No en-

tanto, o próprio Curso afirma no manual de professores que é apenas uma de muitas abor-

dagens à verdade, que ele é “uma forma especial do curso universal” e que “existem milhares 

de outras formas, todas com o mesmo resultado” (M-1.4:2). 

 Finalmente em relação a mim, pessoalmente, o Curso mudou minha vida por inteiro. Ain-

da estou praticando o material. Não posso afirmar ter qualquer dia em que esteja totalmente 

livre de escorregar de volta para pensamentos de medo. Mas de fato agora sei a diferença e 

penso que consigo responder mais rapidamente quando um pensamento amedrontador surge, 
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talvez até sendo capaz de rir dele. Essa é talvez a maneira efetiva de lidar com muitos desses 

medos imaginários que inventamos em nossas vidas. Posso verdadeiramente dizer que o Cur-

so foi muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, e estou deliciado. Qualquer 

coisa que possa ser tão útil para tantas pessoas, e para mim obviamente, pertence ao mundo, 

com a maior distribuição possível. Sei que tanto Helen quanto eu ficamos satisfeitos por termos 

conseguido desempenhar nossa parte nisso. Muitas outras pessoas têm continuado a desem-

penhar sua parte na disseminação das ideias e dos conceitos do Curso em muitas áreas dife-

rentes. Assim, espero que Um Curso em Milagres ajude a nos levar a um senso maior de 

harmonia e amor em nossos próprios relacionamentos pessoais, a uma consciência mais agu-

da de como seria possível estarmos em paz conosco mesmos e com os outros, e à paz real no 

mundo.  

 

*******************    

    

Bill foi entrevistado em 1982 e disso surgiu essa história de vida. Aqueles de nós que o 

conheciam viram uma mudança notável nele de 1982 até sua morte em 1988. 

 

BILL – Anos finais 

 

 Bill viveu mais seis anos depois de terminar de escrever sua “História de vida”. Ele con-

tinuou a estudar e a praticar o Curso. Sua progressão final para um estado de alegria e paz 

era visível.  

Em 1981, Bill não estava com boa saúde. Teve que passar por cirurgias para reparar a 

artéria carótida e precisou de ajuda para se recuperar. Patrícia Hopkins, uma amiga próxima, 

graciosamente assumiu esse papel. Ela e Bill viveram juntos de 1982 a 1986. Hoje, Patrícia 

descreve Bill como gentil, benigno, introvertido, com imensa integridade e um delicioso senso 

de humor. Ela conta que durante os anos que compartilharam, ela e ele passavam uma hora 

diariamente com amigos (Frances Vaughn, Roger Walsh e Jerry Jampolsky), lendo o texto e 

fazendo uma lição do livro de exercícios. Bill também participava de outra reunião semanal do 

Curso. Todas as noites, ele lia algo da sua biblioteca metafísica. “Essa leitura no final do dia 

era quase um ritual. Era algo que ele nunca deixava de fazer, mesmo se tivéssemos saído à 

noite, e fosse tarde quando voltássemos para casa”. 

 Em 1986, Bill tinha se tornado muito próximo de amigos que viviam em La Jolla, Califór-

nia. Ele tomou a decisão de se mudar para lá sozinho, pois estava ansiando por uma vida me-

nos estruturada. Boa parte da informação a seguir foi retirada do livro de outra amiga próxima, 
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Carol Howe, Never Forget to Laugh (Nunca se esqueça de rir), que registra a vida de Bill, inclu-

indo seus anos finais. 

 Em La Jolla, Bill uniu-se a um grupo diário de estudos do Curso, dirigido pelo divertido e 

amoroso casal, Jack e Eulália Luckett. Conforme seu trabalho interior continuou, um Bill mais 

brincalhão e leve emergiu. Era como se ele finalmente estivesse revivendo a infância que nun-

ca teve (devido ao seu coração reumático). Defesas que ele tinha assumido como acadêmico, 

intelectual e co-escbira do Curso, começaram a se desvanecer. Ele deixou de lado esses pa-

peis e se tornou mais despreocupado. Mesmo sua homossexualidade teve mais espaço. No 

livro de Carol, ela diz: “Bill possuía um quieto, mas intenso, magnetismo que impressionava e 

atraía mulheres e também homens. Seus amores passados, assim como amigos casuais, fo-

ram leais e respeitosos até o final”. 

 Ele sempre teve um senso de humor maravilhosamente desenvolvido. Em seus anos 

iniciais, Patricia Hopkins sentia que também havia uma pungência sob esse humor, como se 

ele estivesse estimando o valor de continuar vivo. Mas nesses 

anos finais, ele desabrochou. Jack Lucett relata a festa de 65 

anos de Bill como “o pináculo da fase experiencial dele. Na-

quele dia, Bill participou com entusiasmo e charme, permitindo 

que mais ou menos 70 pessoas lhe dissessem o quanto gos-

tavam dele e ele, por seu lado, foi em frente para segurar e 

abraçar cada uma delas por mais de um minuto”. Aceitar um 

abraço tão público era algo do qual ele uma vez teria fugido.  

 Por todos os registros, e relatos de muitas testemu-

nhas, no final de sua vida terrena, Bill tinha se tornado um par-

ticipante mais ativo dela. Era flexível, alegre e livre. Muito do 

seu humor então derivava de reconhecer a falta de substância 

do medo e o absurdo de se levar muito a sério.  

Bill ficou ciente de que não precisava mais escapar de 

nada nem de ninguém, mas podia simplesmente descartar um transtorno como um pesadelo 

sem atração. Ele escolheu não ser aprisionado. Permitiu que mágoas, medos e antigos pa-

drões de hábito fossem dissolvidos, e então experienciou a verdade do seu ser. Ao adotar a 

meta de “um jeito melhor”, descobriu-se em uma rota que levava direto ao coração do Próprio 

Amor. Aquilo que ele ajudou Helen a transcrever para o mundo, tornou-se seu caminho para 

casa.    
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EPÍLOGO 

Por Judith Skutch Whitson 

 

 Em 4 de julho de 1988, Bill estava visitando meu marido, Whit, e eu em Belvedere, Cali-

fórnia. Íamos dar uma festa de 4 de julho em homenagem a ele. Mais ou menos 36 dos seus 

amigos estavam vindo.   

 Bill chegou de San Diego na tarde anterior. O Dr. Gerald Jampolsky o buscou no aeropor-

to. Quando chegaram, notei o olhar perplexo de Jerry. Ele estava olhando para Bill com espan-

to. Bill me cumprimentou com tanto entusiasmo; também fiquei atônita. Isso era tão diferente 

da sua persona usual, que, embora amigável, era reservada e um pouco rígida. Quando Jerry 

foi embora, eu tinha que chegar ao fundo do mistério. “Bill, o que aconteceu com você?” – per-

guntei enquanto ele dançava pela sala. Ele ergueu os dois braços 

em alegria enquanto se balançava à sua própria música interior. “Es-

tou livre, totalmente livre!”, ele exclamou. Whit e eu nos voltamos pa-

ra ele para que nos contasse o que estava acontecendo e ele nos 

disse, sorrindo o tempo todo, que não tinha mais culpa nem mágoas, 

e que havia perdoado todos os seus relacionamentos e a si mesmo. 

Isso era uma grande coisa. “Desde quando isso vem acontecendo?”, 

perguntei. “Oh, algumas semanas”, ele respondeu. Parecia importan-

te chegar à fonte dessa significativa mudança de atitude. “Como vo-

cê conseguiu isso?”, inquirimos. Bill explicou que depois de anos pra-

ticando Um Curso em Milagres, ele parecia ter tomado a decisão irrevogável de que não ha-

veria mais atrasos. Telefonou para todas as pessoas contra quem guardava ressentimentos e 
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transmitiu a elas seus sentimentos errôneos e pediu perdão. “Foi fácil”, ele disse. Todos fica-

ram deliciados de atendê-lo e indicaram que não havia nada a perdoar. Conhecendo Bill muito 

bem, meu marido e eu apresentamos um checklist verbal das pessoas para quem ele telefo-

nou. Ele nos deu um registro da sua percepção corrigida de cada uma delas. Então, veio o 

grand finale: “E Helen?”, perguntei. “Você se sente completo com ela?” Os olhos de Bill ficaram 

úmidos e ele ficou subitamente sério. Depois descreveu uma visão que havia tido algumas noi-

tes antes, na qual tinha se unido a Helen em um estado de atemporalidade, e ela apareceu 

sorrindo como uma brilhante sacerdotisa em um longo manto branco. Ela estendeu os braços 

para ele; seu cabelo com mechas loiras estava iluminado com um lindo brilho. Suas mãos se 

tocaram e ele sentiu as palavras internas: “Curado, Curado, Curado”. Ele disse: “Eu a amei tan-

to, e minha gratidão foi sem limites!”.  

 Passamos o resto da noite nos maravilhando, e Bill explicou a Whit que finalmente estava 

“flexível” (ou, talvez, dado o brincalhão que era, estava “flexi-Bill). Ele estava se referindo a um 

termo do Sistema de Avaliação de Personalidade no qual ele e Helen haviam trabalhado por 

muitos anos. Naquele contexto, ele estava transmitindo a Whit – que compartilhava um profun-

do interesse na ferramenta psicológica com ele – que tinha havido uma mudança dramática em 

sua personalidade. Nós certamente podíamos ser testemunha disso.  

 Na manhã seguinte, durante o café da ma-

nhã, percebi que Bill ainda estava brilhando com 

alegria. “Bem”, perguntei a ele, “Você ainda se 

sente livre?”. “É claro”, ele respondeu. “Não é 4 

de julho?”. Pouco tempo depois, eu o convidei a ir 

comigo ao mercado para comprar alguns itens de 

que eu precisava para a festa que ofereceríamos 

mais tarde naquele dia. Ele decidiu me deixar di-

rigir até lá enquanto ele fazia sua caminhada ma-

tinal e depois me encontraria na loja. Devo ter 

franzido o rosto, pensando que se ele demorasse 

demais, eu teria pouco tempo para chegar em casa e preparar tudo. Sempre observador, Bill 

me acalmou: “Não se preocupe. Se eu não chegar, simplesmente volte para casa sem mim.” 

Subitamente congelei e um frio me percorreu. Sentindo-me muito tocada, pus meus braços ao 

redor da sua cintura e meu rosto em seu peito. “Bill, nunca vou para casa sem você!” Eu me 

lembro de dizer a ele.   

 Bill partiu para sua caminhada; eu peguei as chaves do meu carro e disse ao meu marido 

que voltaria logo. Ao entrar no carro, vi uma ambulância de paramédicos parando na casa ao 

Bill, Judy e Whit 



História de vida de William Newton Thetford 

 

71 

 

lado. Aí, vi Bill deitado no chão, com o rosto para cima, com o cirurgião que vivia na casa ao 

lado perto dele. Andei até lá entorpecida e me disseram que Bill tinha caído e morrido instanta-

neamente. Fiquei em choque enquanto os arranjos eram feitos para levá-lo ao hospital para 

uma última observação. Whit saiu e acompanhamos Bill a um quarto cheio de luz e nos senta-

mos com ele. Ligamos para alguns dos seus amigos mais próximos para virem para orações. 

Os Drs. Jerry e Diane Cirincione Jampolsky, os Drs. Frances Vaughan e Roger Walsh chega-

ram. Sentamo-nos com o corpo de Bill e escolhemos seleções do Curso para lermos em voz 

alta. Nós nos sentamos em quietude enquanto agradecíamos a ele por seu amor, amizade e 

excelente serviço. 

 Tarde demais para cancelarmos a festa daquela tarde, voltamos para casa descrentes, 

para nos arrumarmos para a reunião. Contamos aos convidados, conforme foram chegando, o 

que tinha acontecido e todos decidiram dizer algo sobre sua estima por Bill, como um memorial 

improvisado. Todos estavam pensativos em relação à dramática mudança que havíamos tes-

temunhado nele. O jantar foi quieto conforme os amigos reagiam aos eventos do dia. Nós nos 

reunimos em nossa adorável sacada na baía sobre San Francisco. De repente, o céu noturno 

se encheu de fogos de artifícios. Que apropriado, todos concordamos: ele vai embora em um 

brilho de glória!  

 Bill realmente experienciou “O Sonho Feliz”? Ele concluiu a sua função aqui e seu rela-

cionamento com Helen foi curado? Ele terminou sua prática do Curso com sucesso, dessa 

forma respondendo à sua busca por “outro jeito”? Whit e eu chegamos à conclusão que sim, 

ele certamente tinha feito isso. Afinal, Bill estava em um estado de perdão a si mesmo e ao 

mundo; estava repleto da luz do amor e demonstrou suprema alegria e paz.     

  

Em primeiro lugar, tu vais sonhar com a paz e então despertarás para ela. A tua primeira 

troca do que fizeste pelo que queres é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do 

amor. Neles estão as tuas verdadeiras percepções, pois o Espírito Santo corrige o mundo 

dos sonhos, onde está toda a percepção. (T-13.VII.9:1-3) 

 

O Pai não te pede nenhuma dádiva a não ser que tu vejas em toda a criação apenas a 

glória brilhante da Sua dádiva para ti. Eis aqui o Seu Filho, a Sua dádiva perfeita, no qual 

o seu Pai brilha para sempre, e a quem toda a criação é dada como se fosse propriamen-

te sua. Porque ele a tem, ela te é dada, e onde ela está nele, tu contemplas a tua paz. A 

quietude que te cerca habita nele, e dessa quietude vêm os sonhos felizes nos quais as 

tuas mãos e as suas estão unidas em inocência. (T-29.V.5:1-4)  
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 Gratidão, amado Bill, por nos permitir compartilhar desse milagre com você! Que você e 

Helen possam conhecer a perfeita Unicidade.  

 

 

 

* Para mais informações sobrea vida de Bill, você talvez queira ler Never Forget to Laugh (Nunca se 

esqueça de rir), a biografia escrita pela amiga dele, Carol Howe.  


