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MAHATMA K.H. sobre VERDADE 

Katherine Beechey selecionou em seu livreto Meditações diárias  
alguns trechos de textos de Mahatma K.H. sobre VERDADE. 

MARÇO 

VERDADE 

A missão do Espírito Planetário é  
apenas fazer soar a Nota Chave da Verdade.  
Uma vez que ele tenha dirigido a vibração  

dessa última de modo que siga o seu curso sem interrupções,  
ao longo do encadeamento daquela raça e 

até o fim do ciclo – o habitante  
da esfera mais elevada desaparece  
da superfície do nosso planeta – 

até a próxima “ressurreição da carne”.  
As vibrações da Verdade Primordial  

são o que os seus filósofos chamam de  
“ideias inatas”. 

        K.H. 
  

1. O único objetivo a ser buscado é a melhoria das condições do Homem, pela difusão da verdade 
adequada às diversas etapas de seu desenvolvimento e do país em que ele habita e ao qual pertence. 

KH 

2. A VERDADE não tem marca de identificação e não sofre com o nome sob o qual é promulgada 
— se o referido objeto for atingido.                  KH 

3. É somente a filosofia esotérica, a mistura espiritual e psíquica do homem com a Natureza, que, 
ao revelar verdades fundamentais, pode trazer aquele tão desejado estado mediato entre os dois 
extremos do Egotismo humano e do Altruísmo divino, e finalmente levar ao alívio do sofrimento. 

4. Vocês são os Trabalhadores Livres no Domínio da Verdade e, como tal, não devem deixar 
obstruções nos caminhos que levam a ela.  

5. Até agora você ainda não adquiriu o método exato de detectar o falso do verdadeiro, já que 
ainda não compreendeu a doutrina das cascas.               KH 

6. A Loja conhece bem as qualidades de nosso Irmão, e são essas faculdades superiores de 
raciocínio analítico e o poderoso dom do nosso Irmão de extrair verdades espirituais da letra morta 
de aparentes contradições, que nos obrigam a confiar em suas intuições espirituais para a realização 
desta delicada missão.                       S. 
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7. Pobre, pobre Humanidade, quando tu terás toda a Verdade? Veja cada um dos “privilegiados”
dizendo: “Só eu tenho razão!” . . . Mas por que esse esquecimento tão teimoso do fato importante 
de que há outras inumeráveis páginas antes e depois desta página solitária, que cada um dos 
“Videntes” até agora mal conseguiu decifrar? Por que é que cada um desses “Videntes” se considera 
o Alfa e o Ômega da Verdade?                   KH 

8. Lembre-se que a soma da miséria humana nunca será diminuída até aquele dia, quando a melhor 
porção da humanidade destruirá em nome da Verdade, da moralidade e da caridade universal, os 
altares de seus falsos deuses.                    KH 

9. A verdade nunca vem, tipo ladrão, através de janelas com grades e portas com bainha de ferro. 
                           KH 

10. O abuso do conhecimento pelo aluno sempre reage sobre o iniciador; nem acredito que você 
saiba ainda, que ao compartilhar seus segredos com outro, o Adepto por uma Lei imutável, está 
atrasando seu próprio progresso para o Descanso Eterno . . . deve parecer-lhe um truísmo que um 
Preço deve ser pago por tudo e toda verdade por alguém e neste caso — nós o pagamos.    KH  

11. Trabalhamos e labutamos, e permitimos que nossos chelas sejam temporariamente enganados, 
para que eles nunca mais sejam enganados no futuro, e para ver todo o mal da falsidade e da 
inverdade, não sozinhos nisto, mas em muitas de suas vidas após a morte.        KH  

12. Nós éramos os mergulhadores e os pioneiros, e os homens da ciência só temos de colher onde 
semeamos. É nossa missão mergulhar e trazer à superfície as pérolas da Verdade; deles — purificá-
las e colocá-las em joias científicas.                  KH  

13. Se seus esforços ensinarem ao mundo apenas uma letra do alfabeto da Verdade – aquela Verdade 
que uma vez perpassou o mundo inteiro – sua recompensa não sentirá sua falta.      KH  

14. Tente remover tais conceitos errôneos que você encontrará pela amável persuasão e um apelo 
aos sentimentos de lealdade à Causa da Verdade, se não a nós. Faça com que todos esses homens 
sintam que não temos favoritos, nem afeição por pessoas, mas apenas por seus bons atos e pela 
humanidade como um todo.                    KH 

15. Não degrada a verdade, forçando-a sobre mentes relutantes.          KH  

16. Nem é uma questão de mínima consequência se o talentoso presidente da “Loja de Londres” 
Soc. Teos. entretém sentimentos de reverência ou desrespeito para com os indivíduos humildes e 
desconhecidos à frente da Boa Lei Tibetana . . . mas sim uma pergunta se a dama está apta para o 
propósito que todos nós temos em mente, ou seja, a disseminação da VERDADE através de 
doutrinas Esotéricas, transmitida por qualquer canal religioso, e a eliminação do materialismo 
grosseiro e do preconceito cego e cepticismo.               KH   

17. Não tenha dúvidas, meu amigo: é apenas a partir do topo dessas nossas “rochas adamantinas”, 
não a seus pés, que se é capaz de perceber toda a Verdade, abraçando todo o horizonte ilimitado.  

KH  
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18. Tenho trabalhado por mais de um quarto de século noite e dia para manter meu lugar dentro das 
fileiras daquele exército invisível, mas sempre ocupado, que trabalha e se prepara para uma tarefa 
que não pode trazer nenhuma recompensa a não ser a consciência de que estamos cumprindo nosso 
dever para com a humanidade; e encontrando vocês no meu caminho tentei – não tenha medo – não 
matricular vocês, pois isso seria impossível, mas simplesmente chamar sua atenção, excitar sua 
curiosidade se não seus melhores sentimentos para a única e única Verdade.       KH   

19. Somente aqueles que demonstraram fidelidade a si mesmos e à Verdade através de tudo, 
poderão ter mais relações conosco.                  KH   

20. É somente na ausência desta generosa consideração, que até a mais pálida sombra de diferença 
arma os buscadores da mesma verdade – em outros aspectos dedicados e sinceros – com o chicote 
do ódio contra os seus irmãos igualmente sinceros e dedicados. Vítimas iludidas da verdade 
distorcida, eles esquecem, ou nunca souberam, que a discórdia é a harmonia do universo.   KH 

21. Feliz aquele cujas percepções espirituais sempre sussurram a verdade para ele! Julgue aqueles 
que estão diretamente envolvidos conosco por essa percepção, não de acordo com sua noção 
mundana das coisas.                      KH   

22. A melhor correção do erro é um exame honesto e aberto de todos os fatos, subjetivo e objetivo. 
KH   

23. Ela [a Doutrina Secreta] é um trabalho mais valioso que seu predecessor, um epítome de 
verdades ocultas que a tornará uma fonte de informação e instrução para o estudante mais sério por 
longos anos.                        KH   

24. A doutrina que promulgamos sendo a única verdadeira, deve, apoiada pelas provas que nos 
preparamos para dar, tornar-se finalmente triunfante como qualquer outra verdade. No entanto, é 
absolutamente necessário inculcá-la gradualmente, impondo suas teorias, fatos irrepreensíveis para 
aqueles que sabem, com inferências diretas deduzidas e corroboradas pelas evidências fornecidas 
pela ciência exata moderna.                O MAHA CHOHAN 

25. Há – mesmo entre os homens ingleses da Ciência – aqueles que já estão preparados para 
encontrar nossos ensinamentos em harmonia com os resultados e progresso de suas próprias 
pesquisas, e que não são indiferentes à sua aplicação às necessidades espirituais da humanidade em 
geral. Entre elas, pode ser sua tarefa lançar as sementes da Verdade e indicar o caminho.    KH 

26. Impõe a você o dever sagrado de instruir o público e prepará-lo para possibilidades futuras, 
abrindo gradualmente seus olhos para a verdade.              KH  

27. Você tem que provar aos seus maus desejadores e inimigos que sua causa sendo forte, e tendo 
tomado posição sobre a rocha da verdade, de fato nunca poderá ser impedida em seu progresso por 
qualquer oposição, por mais poderosa que seja, se vocês estiverem todos unidos e agirem em 
conjunto.                         KH 
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28. Entre a superstição degradante e o ainda mais degradante e brutal materialismo, pomba branca 
da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. 

O MAHA CHOHAN 

29. Que o mundo esteja moralmente em tão má condição é uma evidência conclusiva de que 
nenhuma de suas religiões e filosofias, aquelas das raças civilizadas menos do que qualquer outra, 
jamais possuíram a verdade . . . deve haver, em algum lugar, uma solução consistente para estes 
problemas e, se nossas doutrinas provarem sua competência em oferecê-la, então o mundo será o 
primeiro a confessar que está deve ser a verdadeira, a verdadeira religião, a verdadeira luz, a qual dá 
a verdade e nada mais que verdade.              O MAHA CHOHAN 

30. Nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta, jamais alcançou durante sua vida um triunfo 
completo, nem mesmo Buddha.               O MAHA CHOHAN 

31. O adepto vê e sente e vive na própria fonte de todas as verdades fundamentais — a Essência 
Espiritual Universal da Natureza, ŚIVA o Criador, o Destruidor e o Regenerador.      KH 

******* 
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