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A HISTÓRIA DE JILL 

Extraído do Capítulo 1 do livro PERDÃO RADICAL: dando espaço para o milagre, do premiado 

autor Colin Tipping. 

 

Esse texto foi baixado do nosso site www.radicalforgiveness.com  como leitura gratuita. 

 

Assim que vi minha irmã no aeroporto, soube que algo estava errado. O seu sofrimento era 

visível. Jill voara da Inglaterra para os Estados Unidos com o meu irmão John, que fazia uma 

parada no seu vôo de volta à Austrália. Jill escolheu acompanhá-lo para poder visitar a minha 

mulher, JoAnna, e a mim por algumas semanas. Assim que entramos no carro e tomamos a 

direção de casa, Jill disse “Colin, é possível que Jeff e eu nos separemos”. 

Isso me surpreendeu. Sempre havia pensado que ela e Jeff eram felizes no seu casamento, que 

já durava seis anos. Ambos tinham sido casados anteriormente, porém a atual relação parecia 

bem estabelecida. 

“O que está acontecendo?” indaguei. 

“Bem, a situação é bizarra, não sei nem por onde começar,” respondeu ela, “mas Jeff se 

comporta de modo estranho, e não aguento mais essa situação por muito tempo. Chegamos a 

um ponto em que não conseguimos mais nos falar, e isso me mata. Ele deu-me as costas 

completamente, e diz que é tudo por culpa minha.” 

“Conte para mim” disse eu. 

“Você lembra de Lorraine, a filha mais velha de Jeff?” perguntou Jill. Fiz que sim com a cabeça. 

“Bem, o marido dela morreu num acidente de automóvel há um ano atrás. Desde então, Jeff e 

ela desenvolveram essa relação efetivamente estranha. Sempre que ela liga, ele a corteja, 

chamando-a de ‘amor’ e conversando baixinho com ela durante horas a fio. Mais parecem 

amantes do que pai e filha. Quando ela vem à nossa casa, eles se aconchegam nessa conversa 

íntima e encoberta que exclui qualquer outra pessoa – especialmente a mim. Não consigo 

aturar isso. Sinto-me totalmente excluída e ignorada.” 

Ela continuou, oferecendo mais detalhes da estranha dinâmica familiar que havia surgido. 

JoAnna e eu escutávamos atentamente. Fizemos sugestões sobre como ela poderia falar com 

ele sobre o seu comportamento e lutar, de uma maneira geral, para descobrir maneiras de 

remediar a situação, como qualquer irmão e cunhada preocupados o fariam. John também 

dava o seu apoio, oferecendo a sua perspectiva cá e lá. 

O que me parecia estranho e suspeito era a natureza atípica do comportamento de Jeff. O Jeff 

que eu conhecia era afetuoso em relação às suas filhas, e certamente co-dependente o 

suficiente para precisar, e muito, da aprovação e do amor delas, mas eu nunca tinha visto ele 

comportar-se da maneira como Jill o descrevia. Sempre o conhecera como sendo gentil e 

afetuoso para com Jill. 

http://www.radicalforgiveness.com/
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A conversa continuou pelo dia seguinte afora. Comecei a ter uma ideia do que poderia estar 

acontecendo de um ponto de vista  do Perdão Radical, mas decidi não mencioná-lo – pelo 

menos não naquele momento. Ela estava envolvida demais no drama para me escutar, e 

provavelmente estava decidida a ver-se como vítima da situação. 

Entretanto, no segundo dia, decidi que era o momento certo para tentar a abordagem do 

Perdão Radical. 

Cautelosamente, eu disse: “Jill, você estaria disposta a olhar para essa situação de uma 

maneira diferente?” 

“ O que você quer dizer com isso?” ela retrucou. 

“Bem,” comecei. “Antes de mais nada, deixe-me dizer que nada do que eu direi invalidará a 

sua história. Acredito que tudo tenha se passado exatamente como você o descreveu. Mas 

quero lhe oferecer um palpite sobre o que acontece por trás dessa situação.” 

“O que quer dizer, ‘por trás dessa situação’” perguntou Jill, olhando para mim desconfiada. 

“Bem, é perfeitamente natural pensar que tudo lá fora seja o que há de real” expliquei. “Mas 

possívelmente haja bem mais acontecendo por detrás dessa realidade.” 

“Considere a sua situação. Você e Jeff estão envolvidos num drama. Isso está claro. Entretanto, 

e se, por detrás do drama, algo de natureza mais espiritual estivesse acontecendo – as mesmas 

pessoas, os mesmos fatos – mas com um significado totalmente diferente? E se ambas as suas 

almas estivessem executando a mesma dança, mas ao som de uma melodia completamente 

diferente? E se essa dança fosse uma cura? E se você pudesse enxergar nisso uma 

oportunidade de curar-se e de crescer? Essa seria uma interpretação bem diferente, não?” 

Tanto ela como John me olhavam como se eu estivesse falando um idioma estrangeiro. Decidi 

recuar da explicação e ir direto à experiência. 

“Olhando para os três meses passados, Jill,” continuei, “o que você mais sentiu ao ver Jeff 

comportar-se de maneira tão afetuosa para com a sua filha Lorraine?” 

“Principalmente raiva” disse ela, mas continuou refletindo. “Frustração”, acrescentou – e 

então, após uma longa pausa, “e tristeza. Realmente sinto-me triste.” Seus olhos encheram-se 

de lágrimas. “Sinto-me tão só e mal amada” disse, soluçando baixinho. “Não seria tão ruim se 

eu pensasse que ele não pudesse demonstrar amor, mas ele sabe fazê-lo, e o faz – mas 

somente com ela!” 

Começou a soluçar descontroladamente pela primeira vez desde a sua chegada. Ela vertera 

algumas lágrimas antes disso, mas não se permitira realmente chorar. Agora, pelo menos, ela 

estava se soltando. Eu estava satisfeito de vê-la conseguir entrar em contato com as suas 

emoções tão rapidamente. 

Passaram-se bem 10 minutos até o choro acalmar e eu sentir que ela poderia falar. A essa 

altura, perguntei, “Jill, você consegue lembrar-se de ter sentido isso de alguma maneira 
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quando você era menina?” Sem a menor hesitação, ela disse “Sim”. Não se mostrou acessível 

de imediato, por isso pedi a ela que se explicasse. A resposta demorou algum tempo. 

“Papai também não me amava”, exclamou finalmente, num arroubo, e começou a soluçar 

novamente. “Eu queria que ele me amasse, mas não foi o caso. Pensei que ele não conseguisse 

amar ninguém! Aí chegou a sua Lorraine, Colin. Ele a amava, sim. Então porque não a mim, 

droga!” Esmurrava a mesa com força, gritando, e dissolveu-se em mais lágrimas incontroláveis. 

Jill referia-se à minha filha mais velha. Coincidentemente, ou melhor, sincronicamente, ela e a 

filha mais velha de Jeff chamavam-se ambas Lorraine. 

O choro fez bem a Jill. As lágrimas serviram de alívio poderoso e talvez provocaram uma virada 

nela. Senti a possibilidade de uma ruptura iminente. 

“Conte-me sobre o incidente com Lorraine e papai” lhe disse. 

“Bem”, retrucou Jill, recompondo-se. “Eu sempre me senti mal amada por parte de papai e 

ansiava muito pelo seu amor. Ele nunca segurou a minha mão, ou me sentava no seu colo. Eu 

sempre sentia que algo estava errado comigo. Quando cresci, mamãe me disse que não 

pensava que papai fosse capaz de amar alguém, nem mesmo a ela. Nessa época, de certo 

modo fiz as pazes com a situação. Argumentei para comigo mesma que, se ele realmente era 

incapaz de amar alguém, não seria minha culpa se ele não me amava. Ele não foi um mau pai. 

Só não conseguia amar. Fiquei com pena dele.” 

Ela chorou mais um pouco, mais calma agora. “Lembro de um determinado dia na sua casa”  

continuou. “A sua filha Lorraine devia estar com quatro ou cinco anos. Mamãe e papai 

estavam na cidade e viemos todos à sua casa. Vi a sua Lorraine tomar a mão de papai. Ela 

disse, ‘Venha, vovô. Vou lhe mostrar o jardim e todas as minhas flores.’ Ele parecia manteiga 

nas mãos dela. Ela o conduzia a todos os lugares e falava, falava, falava, mostrando-lhe todas 

as flores. Ela o encantava. Observei-os pela janela o tempo todo. Quando voltaram, ele a 

colocou no seu colo, brincalhão e alegre como eu nunca havia presenciado.”  

“Eu estava arrasada. ’Então, ele é sim capaz de amar,’ pensei. Se podia amar Lorraine, então 

por que não me amava?” As últimas palavras eram apenas um sussurro, seguidas de lágrimas 

profundamente sentidas de mágoa e tristeza – lágrimas retidas durante todos esses anos. 

Decidi que por ora bastava, e sugeri que preparássemos um chá. 

Era óbvio que a atitude de Jeff tinha sido elaborada inconscientemente com a finalidade de 

apoiar Jill no processo de cura da sua relação não resolvida com o pai. Se ela pudesse enxergar 

e reconhecer a perfeição no comportamento de Jeff, poderia curar toda a sua dor – e a atitude 

de Jeff certamente cessaria. No entanto, eu não tinha certeza, nesse momento, de como 

explicar isso a Jill de maneira que pudesse compreender. Por sorte, não tive que tentar. Ela 

tropeçou na conexão óbvia sem ajuda de ninguém. 

Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, perguntou, “Colin, você não acha estranho que a 

filha de Jeff e a sua tenham ambas o mesmo nome? Você acredita que haja uma conexão?” 
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Dei risada e retruquei, “Com toda certeza. E não é a única. Você consegue ver outras 

semelhanças entre as situações?” 

“Bem,” disse Jill. “Ambas estavam recebendo aquilo que eu pareço não ser capaz de receber 

dos homens da minha vida.” 

“O quê?” indaguei. 

“Amor”, disse ela num sussurro. 

“Continue,” insisti com cuidado. 

“A sua Lorraine foi capaz de conseguir o amor de papai que eu não conseguia. E a filha de Jeff, 

Lorraine, consegue todo o amor que deseja do seu pai, porém às minhas custas. Oh, meu 

Deus!” exclamou. Agora ela estava começando a entender de verdade. 

“Mas por quê? Não entendo por quê. Isso é um pouco assustador! Que diabo está 

acontecendo?” perguntou em pânico. 

Chegara a hora de recompor o quadro para ela. “Deixe-me explicar o que aconteceu 

exatamente e como isso tem afetado a sua vida até agora,” disse. 

“Quando menina, você sentiu-se mal amada e abandonada pelo papai. Portanto você concluiu 

que alguma coisa estava errada com você, e que você não era digna de amor, não era 

suficiente. Essa crença cravou-se profundamente na sua mente subconsciente, e na sequência, 

quando surgiram os relacionamentos, começou a dominar a sua vida.” 

“Quando criança, a dor de não conseguir o amor do papai era mais do que você podia 

suportar, por isso você a sufocou. Mais tarde, quando você começou a dar-se conta de que o 

seu pai não era uma pessoa que amava com naturalidade, e que provavelmente não conseguia 

amar ninguém, você começou a sentir-se melhor com relação a essa dor, e portanto ela 

permaneceu latente.” 

“Naquele momento, vem o golpe que a arremessa de volta ao início. Quando você viu o amor 

de papai por Lorraine, aquilo desencadeou o ressurgimento da crença original. Você disse a si 

mesma, ‘afinal, meu pai sabe amar, mas não me ama. É obvio que a culpa é minha. Eu não sou 

suficiente para o meu pai, e nunca serei suficiente para homem nenhum.’ A partir daí, você 

passou a criar continuamente situações na sua vida que apoiassem a sua crença de que você 

não era suficiente.” 

“Como fiz isso?” perguntou Jill. 

“Bem, como foi o seu relacionamento com Henry?” respondi. Ela tinha sido casada com Henry, 

pai de seus quatro filhos, por 15 anos. 

“Nada mal em muitos aspectos, mas ele estava sempre procurando oportunidades de 

relacionamentos sexuais com outras mulheres, e eu realmente detestava isso.” 

“Exatamente. Além disso, você enxergava nele o vilão e em você a vítima da história. No 

entanto, a verdade é que você o atraiu para a sua vida precisamente porque, em determinado 
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nível, você sabia que ele confirmaria a sua crença de não ser suficiente. Sendo infiel, ele 

apoiaria essa sua certeza sobre si mesma.” 

“Você está tentando me dizer que ele estava fazendo-me um favor? Essa não engulo!” disse 

ela. 

“Bem, ele certamente apoiou a sua crença, não?” retruquei. “Você tanto foi não suficiente, 

que ele estava sempre à procura de outras mulheres, ou seja, de algo a mais. 

“Quer dizer que Henry estava refletindo a minha crença de que eu nunca seria suficiente – e 

dando-me razão. É isso?”, indagou. 

“Sim, e na medida em que ele a proveu com essa oportunidade, ele merece créditos – na 

verdade, mais do que você é capaz de perceber neste momento. Na superfície, ele estava 

apenas dando vazão à sua compulsão sexual, mas a sua alma – trabalhando em conluio com a 

sua – escolheu usar a compulsão em favor do seu crescimento espiritual. Reconhecer esse fato 

é a chave do significado do Perdão Radical.” 

Voltei então a Jeff. “De início, Jeff foi extremamente amoroso em relação a você, não foi? Ele 

efetivamente a mimou, fez coisas por você, comunicou-se com você. Na superfície, a vida 

parecia bastante boa, certo?” Ela aquiesceu. 

“Entretanto isso não encaixava na sua imagem de si mesma – a sua crença sobre si mesma. 

Mas como a sua alma sabe que você tem de curar essa crença, conspirou com a alma de Jeff 

para trazê-la à luz da sua percepção. Na superfície, parece que Jeff começou a agir de maneira 

esquisita e completamente estranha ao seu caráter. Em seguida insultou-a, demonstrando o 

seu amor por outra Lorraine, e assim montando o cenário que repetia aquilo que se passara 

com papai muitos anos atrás. Aparentemente, ele a atormenta impiedosamente, e você se 

sente completamente desamparada e vitimizada.” 

“Mas a verdade é que ele faz isso por você, não contra você. É claro que ele não o faz 

conscientemente. Não mesmo. Ele provavelmente está mais perplexo com o seu 

comportamento do que você. Lembre-se, trata-se de uma transação entre almas. A sua alma 

sabe da sua dor original e dá-se conta de que você não poderá curá-la sem passar novamente 

pela experiência.” 

“Portanto, mais uma vez, Jill, você está num momento de escolha. É ou curar-se e crescer – ou 

ter razão,” sorri. “Se você fizer a escolha que as pessoas normalmente fazem, você decidirá ser 

a vítima atribuindo o erro a Jeff, o que fará com que você tenha razão. Alternativamente, você 

pode escolher mover-se na direção do perdão, reconhecendo que Jeff está lhe oferecendo 

uma oportunidade maravilhosa de cura.” 

Jill parecia um pouco confusa e insegura. 

“Veja só,” eu disse, tranquilizando-a. “Não há necessidade de entender. Apenas dispor-se a 

acolher a ideia de que algo mais está envolvido já é um progresso imenso. De fato, a 

disposição de enxergar a situação de forma diferente é a chave. A cura ocorre no momento em 

que você se dispõe a aceitar que a sua alma criou essa situação para você de maneira 
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amorosa. Se você puder realmente entregar-se à ideia de que o Universo tomará conta da 

questão se você lhe confiar essa tarefa, você não terá de fazer absolutamente nada. A 

situação, bem como a sua cura, serão cuidadas automaticamente.” 

“Uau!” disse Jill, respirando fundo. Relaxou o corpo pela primeira vez desde que havíamos 

começado a discutir o assunto. “Sinto como se um peso tivesse sido retirado dos meus 

ombros”, disse. 

“Isso acontece porque a sua energia se deslocou” retruquei. “Imagine o quanto da sua energia 

vital você teve de gastar só para manter a história toda andando.” 

“O que você acha que teria acontecido se eu tivesse abandonado Jeff?” indagou Jill. 

“A sua alma simplesmente teria atraido outra pessoa para ajudá-la na cura,” respondi 

rapidamente. “Mas você não o abandonou, não é? Em vez disso, você chegou aqui. Você tem 

que entender que essa viagem não foi um acidente. Não há acidentes dentro desse sistema. 

Você – ou melhor, a sua alma – criou essa viagem, essa oportunidade de entender a dinâmica 

da situação com Jeff. A sua alma conduziu-a até aqui.” 

“Então, o que faço com isso agora,” perguntou Jill. “O que faço ao chegar em casa e encontrar 

Jeff?” 

“Não há nada a fazer, na verdade,” respondi. “A partir deste ponto, a questão é como você 

percebe a situação. Você entende que não é mais uma vítima? Entende que Jeff não é mais o 

seu algoz? Enxerga que a situação foi exatamente o que você necessitava e desejava? Sente o 

quanto esse homem a ama – quero dizer, em nível de alma? Dispos-se a fazer o que fosse 

necessário para conduzi-la à cura possível.” 

“Jeff não é um homem cruel por natureza., deve ter sido difícil para ele. Poucos homens teriam 

feito isso por você, arriscando-se a perdê-la no processo. Jeff é um verdadeiro anjo para você. 

Quando você de fato compreender isso, sentirá imensa gratidão por ele! Além disso, você 

cessará de emitir mensagens de que você não merece amor. Será capaz de permitir acesso ao 

amor talvez pela primeira vez na sua vida. Terá perdoado Jeff, porque terá clareza sobre o fato 

que nada de errado jamais aconteceu. Tudo foi perfeito em todos os sentidos.” 

“E, prometo,” continuei. “A alma de Jeff já terá se dado conta de que você o perdoou e corrigiu 

a sua percepção errônea sobre si mesma, portanto a sua atitude já terá mudado. O tempo não 

conta quando o assunto é energia. Conforme a sua energia se transforma, a dele também 

muda.” 

Voltando à sua pergunta, eu disse, “quero que você me prometa que não fará nada ao chegar 

em casa. E particularmente, não compartilhe com ele, em circunstância alguma, essa sua nova 

maneira de enxergar a situação. Quero que você veja como tudo será diferente 

automaticamente, simplesmente em consequência da sua mudança de percepção.” 

“Você também se sentirá mudada,” acrescentei. “Estará se sentindo muito mais em paz, mais 

centrada e mais relaxada. Será dona de um saber que por um tempo parecerá estranho a Jeff. 
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Vai demorar um tempo até que a sua relação com ele se ajuste, e ela poderá continuar difícil 

por um tempo, mas a partior de agora a questão se dissolverá,” conclui com convicção. 

No dia em que partiu, era evidente que Jill estava nervosa com respeito ao retorno à situação 

que havia deixado para trás. Descendo a rampa rumo à aeronave, olhou para trás e tentou 

acenar confiantemente, mas eu sabia que ela temia perder o seu entendimento reconquistado 

e ser arrastada de volta para o drama. 

Ela nem precisaria ter se preocupado. Aparentemente o encontro com Jeff transcorreu bem. 

Jill pediu que ele não a questionasse de imediato sobre o que acontecera na sua ausência, 

permitindo-lhe um espaço de alguns dias para acomodar-se. No entanto, ela notou uma 

diferença nele de imediato. Estava solícito, gentil e atencioso – mais semelhante ao Jeff que 

conhecera antes do início do episódio todo. 

As coisas seguiram bem por alguns dias e o comportamento de Jeff com relação à sua filha 

mudou de forma dramática. De fato, tudo parecia estar voltando à normalidade quanto a esse 

relacionamento, mas o clima entre Jeff e Jill permanecia tenso e a comunicação entre os dois 

era limitada. 

Cerca de duas semanas mais tarde, a situação chegou a um clímax. Jill olhou para Jeff e disse 

calmamente, “sinto como se tivesse perdido o meu melhor amigo.” 

“Eu também,” redarguiu ele. 

Pela primeira vez em meses eles se conectaram. Abraçaram-se e começaram a chorar. “Vamos 

conversar,” disse Jill. “Tenho de contar para você o que aprendi com Colin na América. Vai soar 

estranho de início, mas quero compartilhar com você. Você não tem de acreditar. Só quero 

que me ouça. Você aceita escutar?” 

“Farei o que for necessário” replicou Jeff. “Sei que algo importante aconteceu com você lá, e 

quero saber o que foi. Você mudou e estou gostando do que vejo. Conte-me o que sucedeu.” 

Jill falou e falou. Explicou a dinâminca do Perdão Radical tão bem quanto possível, para que 

que Jeff pudesse entender. Sentia-se forte e poderosa – segura de si e do seu entendimento, a 

mente íntegra e clara. 

Jeff, um homem prático que sempre fora cético de tudo que não pudesse ser explicado pelas 

vias racionais, não resistiu dessa vez – e mostrou-se de fato bem receptivo às ideias que Jill lhe 

pedia para considerar. Manifestou abertura com relação à ideia de que um mundo espiritual 

poderia estar por trás da realidade cotidiana e, a partir daí, concedeu uma certa lógica ao 

conceito do Perdão Radical. Não o aceitou na sua totalidade, mas ainda assim dispos-se a 

ouvir, a considerar e a ver como havia mudado Jill. 

Após a discussão, ambos sentiram que o seu amor havia sido reaceso e que a sua relação tinha 

boas chances de sobreviver. Não fizeram promessas, porém, e concordaram em trocar ideias à 

medida que observavam o progresso da relação. 

Esta progrediu, de fato, e muito bem. Jeff continuou dando atenção à sua filha, Lorraine, mas 

não tanto quanto antes. Jill descobriu que não se importava, mesmo que ele se comportasse 
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daquela maneira, o que acredito que ele tenha feito (inconscientemente, é claro), para colocá-

la à prova. Ela passou no teste, pois não se permitiu regredir emocionalmente reagindo a partir 

das velhas crenças sobre si mesma. E passado um mês do diálogo sobre o Perdão Radical, tudo 

cessou. Lorraine deixou de telefonar ou visitar com a mesma frequência, retomando a sua 

vida. 

E assim, gradualmente tudo voltou à normalidade. Isso aconteceu há vários anos atrás, e eles 

continuam juntos, num casamento muito feliz. 

P.S. Escrevo este postscriptum em dezembro de 2001, e posso assegurar que ainda estão bem 

casados e provavelmente mais felizes do que nunca.Não é que eu esteja afirmando que é isso 

o que costuma acontecer. Às vezes a cura de uma relação pode significar abrir mão dela. 

Essa versão da História de Jill é mais curta do que o Capítulo Um em si. Mas a essência está 

aqui e lhe proporcionará uma boa ideia da natureza do Perdão Radical. 

Essa história mudou a vida de milhares de pessoas, e sou extremamente grato a Jill e Jeff e às 

duas Lorraines por permitirem publicá-la. Ofereceram ao mundo uma dádiva incrível. 

Colin Tipping, 21 de dezembro de 2001 

 

Essa história tem algo a lhe dizer? 

Você tem uma história semelhante à de Jill? 

Gostaria de desapegar-se dela e curar a sua vida? 

O Perdão Radical é o caminho! 

 

Porque não voltar ao site 

www.radicalforgiveness.com 

e encomendar o livro. 

Ou entre em contato conosco: 1-888-755-5696 
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