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KATHERINE TINGLEY SOBRE  
COMO ENCONTRAR E COMPARTILHAR A VERDADE  
[The Mysteries of the Heart Doctrine, pp. 36-38 (edição original 1902)]  

Vigilantes em cada ponto, sem medo de nada, mas atentos e em guarda contra todo possível, 
insidioso ou aberto obstrutor do verdadeiro Progresso, da verdadeira Liberdade de Pensamento, 
ousadamente enfrentando e superando o erro e a injustiça com o irresistível poder da Retidão, 
cumpriremos nossa missão inevitável e incomparável e levaremos a Humanidade a seu direito inato 
de uma verdadeira, majestosa e nobre civilização! 
Somos como povo os guardiães da Humanidade, o atual receptáculo e morada do Espírito de 
Progresso. Este Espírito de Progresso deve, como consequência lógica, ter se tornado encarnado e 
focalizado em uma Inteligência Individualizada correspondentemente grande, com uma 
compreensão e alcance tão gigantescos a ponto de dominar as forças arraigadas do Bem e do Mal 
que agora se soltam em nossa civilização instável e caótica; e assim controlar essas forças e dirigi-
las e o caos da vida do mundo de tal forma que ordem emerja da confusão, sucesso do fracasso, sem 
destruir nada que seja bom ou que possa se tornar  bom. 
Tudo isso deve ser realizado pelo processo alquímico de ressuscitar a energia espiritual moribunda 
do mundo, resgatando sua alma materialmente enterrada, rolando para fora da porta a pedra do 
egoísmo, e liberando no homem aquela parte divina que, quando libertada, o coloca em ação pela 
Retidão contra todas as probabilidades. Que um tal ser se mantenha pronto e à espera nesta época 
das épocas deve ser verdade; caso contrário, todo o passado é falso e um pesadelo, ou a Natureza 
invariável não foi natural e produziu uma exceção.  
Ao procurar o governante de um país recém-descoberto, o buscador, se for sensato, encontra as 
principais estradas e segue o tráfego massivo, chegando em tempo hábil ao local de encontro dentro 
da cidade. Para encontrar o comandante e a fortaleza da Verdade, observe o ponto mais fortemente 
atacado pela Ignorância e pelo Mal. Será encontrado aquele do qual estamos em busca se esse 
verdadeiro Líder de fato tiver chegado. 
A Teosofia é o Arado no mundo do pensamento de hoje! Ela está rompendo o solo do fanatismo e 
da intolerância, sem sol, árido, faminto, sem frutos, e os campos cobertos e envenenados de ervas 
daninhas do dogma e da assim chamada vida religiosa. Ao ensinar e ajudar os homens a pensarem 
por si mesmos, ela perturba os pensadores-tiranos egoístas e famintos de poder em seu ódio. Sua 
vida oficial abnegada atormenta e ameaça os dispensadores desonestos da Verdade sem preço. Ela 
ensina – e seus verdadeiros adeptos exemplificam – felicidade e coragem destemida pela Retidão. 
Ensina – e seus verdadeiros adeptos exemplificam – o fato de que o homem é uma alma divina, 
vivendo e trabalhando aqui e agora o melhor que pod – através da mente-cérebro discordante e 
obstruída; ensina que o homem como alma é o mestre absoluto de seu próprio destino.   
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