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PREFACI A LA SEGONA EDICIÓ

Per millor conveniència d’alguns que fan 
servir aquestes Meditacions, he disposat en 
aquesta segona edició que la virtut “Con-
fiança en si mateix” correspongui al mes 
d’octubre  en lloc del gener, les altres quali-
tats segueixen el mateix ordre que a l’edició 
anterior. Com el nombre de dies no és el ma-
teix en cada mes, ha sigut necessari afegir 
i treure cites; a part d’això el llibre no s’ha 
modificat.

KATHERINE A. BEECHEY 
Juny, 1949





INTRODUCCIÓ

Tots els que han estudiat les cartes publi-
cades dels Mestres de la Saviesa han d’ha-
ver-se adonat que les indicacions i instruc-
cions que es donen en elles hi ha molta més 
aplicació general que la de les persones deter-
minades i deixebles als quals anaven adreça-
des.  En fer la següent selecció d’extractes de 
les Cartes buscava, sobretot, utilitzar-los pel 
propi ús de la meva meditació. Després va 
aparèixer el desig de compartir-los amb un 
amic. I ara estic contenta de tenir l’oportuni-
tat d’ampliar el cercle de les meves amistats, 
de poder compartir-los amb tots aquells que 
estan buscant trobar la Senda de la Santedat 
seguint la línia de la devoció als Mestres de 
la Saviesa.

Els extractes s’han tret de les fonts se-
güents:

1. El Maha Choan. Una carta sense sig-
natura, en les Cartes dels Mestres de la 
Saviesa. Primera sèrie.

2. “L’Ancià Cavaller”, el Mestre anomenat 
per H.P.B. “Narayan”, conegut a l’Índia 
com el Rishi Agastya, a Cartes dels Mes-
tres de  la Saviesa. Segona sèrie.



3. “S.”, el Mestre Serapis, a Cartes.... Se-
gona sèrie. I Fulles d’un Vell Diari. Vol. I.

4. 4. “M.”, el Mestre M., a Cartes.... Pri-
mera sèrie (5a edició)  i Segona Sèrie, 
Les Cartes a A.P. Sinnett, i un fragment 
d’una carta al Dr. F. Hartmann.

5. “K.H.”, el Mestre K.H. a Cartes..., Pri-
mera sèrie (5a edició) i Segona Sèrie El 
Món Ocult, de A.P. Sinnet, Les Cartes 
dels Mestres a A.P. Sinnett, i una car-
ta a W.Q. Judge citada per Miss Clara 
Codd a The American Theosophist, juny 
de 1948.

6. “H.”, el Mestre Hilarión, a Cartes de..., 
Segona Sèrie.

7. Un missatge d’un Germà Major als mem-
bres de la S.T., Convenció del Jubileu de 
la S.T., Adyar, 1925.

8. Llucifer, gener 1888, “Algunes Paraules 
sobre la Vida Diària” (escrit per un Mes-
tre de la Saviesa).

9. “Ocultista Eminent”, notes de K.H. a un 
tractat d’Eliphas Levi.

KATHERINE A. BEECHEY 
Juny, 1949



GENER

ALTRUISME

Per què ser egoista? Si hi ha coses per 
aprendre, coses per veure, coses bones a 
conèixer pel futur de l’home, per què no 
donar una oportunitat als altres igual a la 
vostra?

M.

1. Esforceu-vos cap a la Llum tots els que 
sou valents defensors de la Veritat, però 
no permeteu que l’egoisme s’infiltri 
en les vostres files, perquè només és 
la falta d’egoisme el que obre de bat 
a bat totes les portes i finestres del 
Tabernacle interior i les deixa obertes.

K.H.

2. Ni tampoc estem especialment 
interessats en què ningú treballi per 
nosaltres excepte quan és amb una 
sincera espontaneïtat. Volem cors 
despresos i generosos; ànimes valentes 
i confiades.

K.H.
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3. Al voltant vostre hi ha coneguts, amics 
i companys, dins i fora de la Societat 
Teosòfica... indiqueu-los-hi  la llum, 
condiu-los cap a la Senda, ensenyeu-
los, sigueu missioners de l’amor i 
de la caritat; ajudant així als altres 
aconseguiu la vostra pròpia salvació.

K.H.

4. Segons el nostre parer, les aspiracions 
més elevades pel benestar de la 
humanitat estan tenyides d’egoisme si 
a la ment del filantrop s’amaga l’ombra 
del desig en benefici propi o bé una 
tendència a la injustícia, encara que 
ell mateix sigui inconscient de la seva 
existència.

K.H.

5. Cap de nosaltres viu per ell mateix; 
tots nosaltres vivim per la humanitat.

S.

 6. Actualment estem en mig de persones en 
conflicte; d’unes persones obstinades, 
ignorants, que busquen conèixer la 
Veritat, però que, tanmateix, no són 
capaces de trobar-la perquè cadascú 
la busca només pel seu propi benefici, 
sense dedicar ni un sol pensament als 
altres.

M.
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7. Ajuda al teu germà necessitat i 
t’ajudaràs a tu mateix, en virtut de la 
Llei de Compensació sempre activa i 
infal·lible.

S.

8. Tots nosaltres hem de prescindir del 
nostre Ego, el jo il·lusori i aparent, hem 
de reconèixer el nostre Vertader jo en 
una vida divina transcendent. Però si 
no volem ser egoistes hem d’esforçar-
nos per aconseguir que els altres vegin 
aquesta veritat, reconeguin la realitat 
d’aquest jo transcendent, el Buddha, 
el Crist o el Déu de cada predicador.

EL MAHA CHOHAN.

9. H.S.O. i H.P.B. posseeixen allò (perdó 
per l’eterna repetició, però està essent 
tan constantment esquivat, oblidat) 
que no hem trobat, sinó molt rarament, 
enlloc: l’ALTRUISME i una vehement 
disposició  per l’auto-sacrifici en bé 
dels altres; ¡quina quantitat de “pecats” 
no excusa això!

10. Oblidat de tu mateix treballant per als 
altres; i la feina es convertirà en fàcil i 
lleugera per tu.

11. Busquem induir als homes al sacrifici 
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de la seva personalitat —una esplendor 
passatgera— en pro del bé de tota la 
humanitat; per tant, en pro dels seus 
propis Egos immortals, una part dels 
quals, en ser la humanitat una fracció 
del tot integral, en això es convertiran 
algun dia.

K.H.

12. L’egoisme i la falta d’auto-sacrifici són 
els més grans impediments en la senda 
de l’adeptat.

K.H.

13. El primer objectiu de la S.T. és la 
filantropia. El vertader teòsof és un 
filantrop, “no per a ell mateix, sinó per 
al món on viu”.

K.H.

14. Has treballat desinteressadament i 
amb gran profit, tant per al teu país 
com per la bona causa. I et donem les 
gràcies.

M.

15. Per  què respecte a la naturalesa humana 
en general, és la mateixa ara que  fa 
un milió d’anys: prejudicis basats en 
l’egoisme; una mala disposició general 
per renunciar a l’ordre establert de les 
coses i canviar-ho per noves formes 
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de vida i pensament, i l’estudi de 
l’ocultisme exigeix tot això i molt més; 
l’orgullosa i obstinada resistència a 
la Veritat si això pertorba la prèvia 
noció de les coses, aquestes són les 
característiques de la vostra època i, 
especialment, de la classe mitjana i de 
la classe baixa.

K.H.

16. Quan els antics fundadors de les 
vostres escoles filosòfiques van arribar 
a Orient per adquirir el coneixement 
dels nostres predecessors, no van 
manifestar més que el simple desig 
d’una sincera i desinteressada ànsia 
per la Veritat.

K.H.

17. El món ha entelat la llum del vertader 
coneixement i l’egoisme no permetrà 
que ressusciti, perquè ell exclou i no 
vol reconèixer l’absoluta germandat 
de tots aquells que van néixer sota la 
mateixa i immutable llei natural.

M.

18. Un grup d’estudiants de les Doctrines 
Esotèriques que desitgi assolir 
espiritualment algun profit ha d’estar 
en perfecta harmonia i unitat de 
pensament. Cada un, individualment i 
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col·lectivament, ha de ser absolutament 

altruista, amable i ple de bona 
voluntat, almenys, uns amb els altres, 
deixant a la humanitat fora de la 
qüestió; no ha d’haver-hi cap esperit 
partidista en el grup, cap murmuració, 
cap animadversió, enveja i gelosia, 
menyspreu ni còlera. El que fereixi 
a un ha de ferir l’altra, el que alegra 
a A ha d’omplir de satisfacció a B..., 
aquest és l’estat absolutament exigit 
per les nostres Regles i Lleis.

M.

19. Amic, deslliurat de l’Orgull i de 
l’Egoisme, dos dels pitjors paranys 
per als peus del qui pretén pujar les 
sendes superiors del Coneixement i de 
l’Espiritualitat.

K.H.

20. La naturalesa humana es va degradar 
per l’egoisme. Medita bé aquestes 
poques paraules; busca cada causa de 
mal que puguis detectar i rastreja-la 
fins al seu origen, i hauràs resolt una 
tercera part del problema del mal.

K.H.

21. L’Ocultisme no és l’adquisició de 
poders o la recerca de la felicitat, 
perquè el seu primer pas és el Sacrifici, 
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i el segon la Renunciació.
K.H.

22. No és el propòsit determinat i individual 
d’aconseguir un mateix el Nirvana 
(la culminació de tot coneixement i 
saviesa absoluts) —el que, després de 
tot, és únicament un egoisme exaltat i 
gloriós—, sinó l’abnegada recerca dels 
millors mitjans per guiar en la recta 
senda al nostre proïsme, per fer que 
tants dels nostres semblants puguin 
beneficiar-se d’això, el que constitueix 
el teòsof vertader.

EL MAHA CHOHAN

23. Els homes que s’afilien a la Societat 
amb l’únic fi egoista d’assolir poders, 
fent de la ciència oculta el seu únic 
i fins i tot principal objectiu, millor 
farien no afiliar-se; estan predestinats 
al més decebedor fracàs.

M.

24. Tanmateix, hi ha persones que sense 
mostrar cap signe extern d’egoisme, 
són intensament egoistes en les seves 
aspiracions espirituals internes. 
Aquests seguiran la senda una vegada 
escollida per ells, amb els ulls tancats 
cap a tot el que no sigui ells mateixos, 
i no veuran res fora de l’estreta senda 
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ocupada per la seva pròpia personalitat. 
Estan tan intensament atrapats en 
la contemplació dels seus propis 
suposats “encerts” que mai res els hi 
pot semblar  bé, fora de l’enfocament de 
la seva pròpia visió, distorsionada per 
la seva autocomplaent contemplació i 
pel seu judici de què està bé i de què 
està malament.

K.H.

25. Ell ha estat treballant 
desinteressadament per als seus 
semblants per mitjà de la Societat 
Teosòfica i està aconseguint la seva 
recompensa, tot i que no sempre pot 
adonar-se’n.

K.H.

 26. L’objectiu del filantrop hauria de ser 
la il·luminació espiritual dels seus 
semblants, i qualsevol que treballi 
desinteressadament amb aquest 
objectiu es posa inevitablement en 
contacte magnètic amb els nostres 
deixebles i amb nosaltres mateixos.

K.H.

 27. La clarividència d’ella és una realitat, 
la seva selecció i el seu discipulat, 
una altra. Tanmateix, per més 
apropiadament que respongui, tant 
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psíquicament com psicològicament, a 
aquesta Selecció, a menys que estigui 
posseït d’un altruisme espiritual i 
també físic, un deixeble, seleccionat o 
no, ha de fracassar com a deixeble al 
llarg del trajecte.

K.H.

 28. Sublimment altruista, ell ofega la seva 
personalitat en la seva causa, i no 
presta cap atenció a les incomoditats 
o a les calúmnies que s’acarnissen 
injustament amb ell.

K.H.

 29. Fins aquí no has apercebut més que 
la llum de la matinada; pot ser que, 
si ho intentes, amb l’ajuda de K.H., 
vegis el sol del migdia quan arriba al 
seu meridià. Però has d’esforçar-te per 
això, has de treballar per la difusió de 
la llum sobre altres ments a través de 
la teva.

M.

 30. ¿Descobriràs, o més ben dit, 
descobriran mai ells el verdader 
significat i explicació d’aquesta gran 
ruïna de desolació que ha assolat 
el nostre país i que amenaça a tots 
els països, el teu en primer lloc? 
És l’egoisme i l’exclusivisme el que 
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va destruir el nostre i és l’egoisme i 
l’exclusivisme el que destruirà el teu.

M.

31. Has de viure per als altres i amb ells, 
no per a tu ni amb tu.

K.H.
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COMPASSIÓ

El deure del filantrop és remuntar el 
corrent i ajudar a l’impuls ascendent.

K.H.

1. Perquè és la “humanitat”, amic meu, 
la què és la gran Òrfena, l’única 
desheretada a la terra. I és deure de 
tot home capaç d’un impuls altruista 
fer alguna cosa, per poc que sigui, per 
al seu benestar.

K.H.

2. Pobra, pobra humanitat! Em recorda 
l’antiga faula de la guerra entre el cos 
i els seus membres: aquí també, cada 
membre d’aquesta gegantina òrfena 
sense pare ni mare, egoísticament 
només es preocupa de si mateix. El cos 
desemparat pateix eternament, tant si 
els membres estan en guerra com en 
pau.

K.H.
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3. La seva agonia i el seu sofriment no 
paren mai. I qui pot culpar-la, com ho 
fan els vostres filòsofs materialistes, si 
en aquest perpetu abandó  i negligència 
ha desenvolupat uns deus, als que 
“ella sempre els hi demana ajuda, però 
no és escoltada!...”

“Ja que només en l’home hi ha
esperança per l’home, 
no deixaré que plori 
qui jo pugui salvar!”

K.H.

4. Un home que no posa el bé de la 
humanitat per damunt del seu propi 
bé no és digne de convertir-se en el 
nostre xela, no és digne d’arribar 
a ser superior al seu proïsme en 
coneixement.

M.

5. És... “qüestió de màgia humanitzar la 
nostra naturalesa amb la compassió” 
per tota la humanitat, així com per tots 
els éssers vivents, en lloc de concentrar 
i limitar els nostres afectes a una 
raça predilecta; tanmateix, pocs de 
nosaltres poden deslliurar-se prou de 
la influència de la nostra relació amb 
la terra per a ser immunes en diversos 
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graus als més grans plaers, emocions 
i interessos del corrent comú de la 
humanitat.

K.H.

6. Et sents orgullós de no ser un “patriota”, 
jo no; perquè aprenent a estimar el 
propi país un no fa més que aprendre 
a estimar més a la humanitat.

K.H.

7. Exhala les més divines emanacions de 
l’Atma que procedeixen d’aquest Diví 
sentiment, l’amor de l’home mortal 
per als seus semblants en la seva 
més elevada expressió espiritual, i 
en concentrar-les... descobreix... els 
mitjans per beneficiar a la humanitat 
amb l’aplicació pràctica dels Sephirots 
del Amor, la Misericòrdia, la Justícia, la 
Caritat Divina i l’Entrega Incondicional 
d’un mateix.

S.

8. Doncs, tot i que ningú hauria d’esperar 
les gràcies per complir amb el seu 
deure per la humanitat i per la causa 
de la Veritat, ja que, després de tot, el 
que treballa per als altres no treballa 
més que per si mateix, tanmateix, 
Germà meu, em sento profundament 



24 FEBRER

agraït cap a tu per tot el que has fet.
K.H.

9. Fins que l’emancipació final 
reabsorbeixi l’Ego, aquest ha de ser 
conscient de la més pura comprensió 
exterioritzada per als efectes estètics de 
l’art superior, per als seus acords més 
tendres, per respondre a la crida dels 
més nobles i sagrats vincles humans.

K.H.

10. Per descomptat, com més gran sigui el 
progrés cap a l’alliberació, menys serà 
aquest el cas, fins que per culminar-
ho els sentiments humans purament 
personals i individuals... tots, deixin 
pas a la identificació amb un sentiment 
universal, l’únic verdader i sant, l’únic 
Altruista i etern, l’Amor, un Immens 
Amor per la humanitat com un Tot!

K.H.

11. La meva al·lusió a la “filantropia” fou 
feta en el més ampli sentit i per cridar 
l’atenció cap a l’absoluta necessitat 
de la “doctrina del Cor” com a 
contrapartida a allò que és merament 
la “doctrina de l’Ull”.

K.H.

12. Va haver-hi un temps en què des d’un 
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mar a l’altre, des de les muntanyes i 
deserts del nord fins als grans boscos 
i planures de Ceilan, no existia més 
que una fe, un clam unànime, el de 
salvar a la humanitat de les misèries 
de la ignorància en nom d’Aquell que 
primer ensenyà la solidaritat de tots 
els homes. ¿Què passa ara? ¿On està 
la grandesa del nostre poble i de l’única 
Veritat?

M.

13. Per tot aquell, tant Xohan com Xela, que 
és un devot treballador entre nosaltres, 
la primera i darrera consideració és la 
de si podem beneficiar al nostre veí, 
no importa quan humil sigui; i no ens 
permetem ni tan sols pensar en el perill 
o qualsevol afront, abús o injustícia 
que caigui sobre nosaltres. Estem 
disposats a ser “escopits” i “crucificats” 
cada dia, i no una sola vegada, si d’això 
pot esdevenir un verdader bé per un 
altre.

K.H.

14. Perquè treballar per la humanitat  és 
admirable, la seva recompensa s’estén 
més enllà d’aquest breu  somni de la 
vida fins a altres naixements.

M.
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15. El que està desitjós d’aprendre com 
beneficiar a la humanitat i es creu 
capaç d’interpretar el caràcter dels 
altres ha de començar, abans de res, 
a aprendre a conèixer-se a si mateix, a 
apreciar el seu propi caràcter en el seu 
valor verdader.

M.

16. La missió de la dona és convertir-
se en la mare de futurs ocultistes, 
d’aquells que naixeran sense pecat. 
La redempció i la salvació del món 
depèn de l’elevació de la dona. I fins 
que la dona no destrueixi els lligams 
d’esclavatge sexual als que sempre ha 
estat subjecta, el món no obtindrà una 
besllum del que ella és realment i del 
lloc que li correspon a l’economia de la 
naturalesa.

K.H.

17. Si ell [H.S.O.] és “ignorant” de 
moltes coses, també ho són els seus 
acusadors, i la raó per la qual encara 
no és un iniciat... és molt senzilla: 
fins avui, ell ha anteposat el bé dels 
molts al seu propi benefici personal. 
Havent prescindit dels avantatges que 
es deriven del ferm i seriós discipulat 
per part d’aquells que es consagren a 



COMPASSIÓ 27

ell, pel seu treball pels altres, ara són 

aquests els que es giren contra ell.
M.

18. La consolació més gran a la vida i el 
principal deure, fill, és no causar dolor 
i evitar ser motiu de sofriment per 
l’home o per l’animal.

K.H.

19. La Nostra Societat no és una simple 
escola intel·lectual d’ocultisme, 
i aquells que són més grans que 
nosaltres han dit que el que cregui 
que la tasca de treballar per als altres 
és massa pesada, millor fora que no 
l’emprengués. Els sofriments morals i 
espirituals del món són més importants 
i necessiten ajuda i atenció més que la 
ciència necessita ajuda de nosaltres en 
qualsevol camp del descobriment.

K.H.

20. Estàs disposada a realitzar la teva part 
en la gran obra de filantropia? T’has 
ofert per la Creu Roja; però Germana, 
hi ha malalties i ferides de l’Ànima que 
no pot curar l’art de cap cirurgià. Ens 
ajudaràs a ensenyar a la humanitat 
que el malalt de l’ànima ha de curar-se 
ell mateix?

M.
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21. ...la necessitat de l’aplicació pràctica 
d’aquestes paraules sublims del nostre 
Senyor i Mestres: “Oh, vosaltres, 
Bhikkus i Arhats, sigueu compassius 
per la raça dels homes, els nostres 
germans! Sapigueu, tots vosaltres, que 
aquell que no sacrifica la seva vida 
individual per salvar la vida dels altres, 
i que vacil·la a renunciar, més que a 
la vida, al seu bon nom i al seu honor 
per salvar el bon nom i l’honor dels 
molts, és indigne del Nirvana remitent 
de pecats, immortal i transcendent”.

K.H.

22. Deixa de jutjar un moviment, una 
causa, una opinió, per la mesura en 
què t’atregui, et satisfaci o potser 
et repel·leixi. Examina més aviat el 
valor del seu poder pel servei de les 
necessitats dels altres.

23. No podeu realment ser estudiants de la 
Saviesa Divina llevat que sigueu actius 
en el servei de la Vida Divina. On sigui 
l’angoixa, on sigui el sofriment, on sigui 
la ignorància, on sigui la disputa, on 
sigui la injustícia, on sigui la tirania, 
on sigui l’opressió, on sigui la crueltat, 
allà hem de trobar als membres més 
seriosos de la nostra Societat.
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24. M. va parlar bé i encertadament quan 
va dir que l’amor de la col·lectivitat 
humana és la seva inspiració 
incessant; i que si qualsevol individu 
desitja atreure la seva atenció cap a 
ell mateix, ha de vèncer la tendència 
difusora per una força més potent.

K.H.

25. Els Caps volen una “Fraternitat de la 
Humanitat”, una verdadera Fraternitat 
Universal en marxa; una institució que 
es doni a conèixer al món i que cridi 
l’atenció de les ments més elevades.

K.H.

26. El terme “Fraternitat Universal” no 
és una frase buida. La humanitat 
en conjunt té un dret capital sobre 
nosaltres... És l’única base segura 
per la moralitat universal. Si fos un 
somni, almenys és un noble somni per 
l’espècie humana; i és l’aspiració del 
verdader adepte.

K.H.

27. Lluita pel perseguit i l’agreujat, per 
aquells que, a través del propi sacrifici, 
s’han convertit en vulnerables, tant en 
Europa com en la Xina.

K.H.
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28. Que nosaltres —els fidels seguidors 
d’aquest esperit encarnat de l’absolut 
auto-sacrifici, de la filantropia, de la 
divina bondat, així com de totes les 
elevades virtuts assolibles en aquesta 
terra de dolor, de l’home entre els homes, 
Gautama Buddha— permetéssim mai 
que la S.T.  representi l’encarnació de 

l’egoisme, el refugi d’uns pocs sense 
cap pensament en ells per als molts, 
és una idea estranya, germans meus.

EL MAHA CHOAN

29. Que cada teòsof compleixi només el 
seu deure, allò que pugui i hagi de fer, i 
molt aviat la suma de misèria humana, 
dins i al voltant de cada Rama de la 
vostra Societat, es veurà visiblement 
reduïda.

“LUCÍFER”.



MARÇ

VERITAT

La missió de l’Esperit planetari no 
és sinó la de fer sonar la Nota Clau de 

la Veritat. Una vegada que ha dirigit la 
vibració d’aquesta darrera perquè segueixi 
el seu curs ininterrompudament al llarg de 
la concatenació d’aquella raça i fins al final 
del cicle, els habitants de l’esfera superior 
habitada desapareixen de la superfície 
del nostre planeta, fins a la següent 
“resurrecció de la carn.” Les vibracions de 
la Veritat Primordial són el que els vostres 
filòsofs diuen “idees innates”.

K.H.

1. L’únic objectiu pel qual esforçar-nos és 
el millorament de la condició de l’home, 
mitjançant l’expansió de la Veritat, 
adaptada a les diferents etapes del seu 
desenvolupament i a les del país on viu 
i al qual pertany.

K.H.

2. La Veritat no posseeix cap característica 
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especial i no s’altera pel nom sota el 
qual es proclami, si l’objectiu formulat 
s’aconsegueix.

K.H.

3. Només la filosofia esotèrica, la fusió 
espiritual de l’home amb la Naturalesa, 
és la que, en revelar les veritats 
fonamentals, pot produir aquest estat 
anhelat entremig dels dos extrems, el 
de l’Egotisme humà i el de l’Altruisme 
diví, i contribuir a mitigar finalment el 
sofriment humà.

4. Vosaltres sou els Treballadors 
independents en el Domini de la Veritat 
i, com a tals, no heu de posar cap 
obstacle en els camins que condueixen 
a ella.

5. Fins ara no heu aconseguit el mètode 
exacte per distingir el que és fals del 
que és verdader, ja que encara no heu 
comprès la doctrina de les closques.

K.H.

6. La Lògia està molt familiaritzada 
amb les qualitats del Germà nostre, 
i són aquestes facultats superiors 
de raonament analític i aquest do 
poderós del Germà nostre d’extraure 
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les veritats espirituals de la lletra 
morta de les aparents contradiccions, 
el que ens impulsa a confiar en les 
seves intuïcions espirituals per al 
compliment d’aquesta delicada missió.

S.

7. Pobra, pobra Humanitat! Quan 
tindràs tota la Veritat sense 
adulterar? Contempleu a cada un dels 
“privilegiats” que diuen: “Només jo tinc 
la raó!”... Però, per què aquest obstinat 
oblit de l’important fet que existeixen 
altres i innumerables pàgines, abans 
i després d’aquesta única pàgina 
solitària que cada un dels “Visionaris” 
ha après amb prou feines a desxifrar? 
Per què cada un d’aquests “Visionaris” 
es creu l’Alfa i l’Omega de la Veritat?

K.H.

8. Recorda que la quantitat de misèria 
humana no disminuirà mai fins al dia 
en què la millor part de la humanitat 
destrueixi en nom de la Veritat, de la 
moral i de la caritat universals, els 
altars dels falsos déus.

K.H.

9. La veritat mai arriba com si fos un 
escalador nocturn, a través de les 
finestres tancades ni a través de les 



34 MARÇ

portes blindades.
K.H.

10. El mal ús del coneixement per part del 
deixeble sempre recau sobre l’iniciador; 
tanmateix, no crec que sapigueu encara 
que en fer partícip dels seus secrets a 
un altre, l’Adepte, per Llei immutable, 
està retardant el seu propi progrés cap 
a la Pau Eterna... ha d’impressionar-te 
que per aquest amor al proïsme ha de 
ser pagat un Preu per cada cosa i per 
cada veritat per algú i, en aquest cas, 
nosaltres el paguem.

K.H.

11. Nosaltres treballem  i ens afanyem i 
deixem que els nostres deixebles es 
deixin enganyar temporalment, per 
facilitar-los els mitjans de no tornar-se 
a sentir enganyats en endavant i per 
descobrir tota malèvola mentida i tota 
falsedat, no només en aquesta sinó en 
moltes de les seves vides posteriors.

K.H.

12. Som nosaltres els que vam ser els 
cercadors  i els pioners, i els homes 
de ciència no han fet més que collir 
on nosaltres hem sembrat. La nostra 
missió és capbussar-nos i treure les 
perles de la veritat a la superfície; la 
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d’ells és netejar-les i convertir-les en 
joies científiques.

K.H.

13. Si els vostres esforços ensenyessin 
al món tan sols una simple lletra 
de l’alfabet de la Veritat, d’aquesta 
Veritat que una vegada va ocupar el 
món sencer, la vostra recompensa no 
fallaria.

K.H.

14. Intenteu desarrelar aquestes idees 
equivocades quan les trobeu, amb una 
amable persuasió i amb una crida als 
sentiments de lleialtat a la Causa de 
la veritat, sinó a nosaltres. Feu que 
tots aquests homes sentin que no 
tenim favorits, ni predilecció per les 
persones, sinó únicament per als seus 
bons actes i per la humanitat com un 
tot.

K.H.

15. No degradis la veritat imposant-la a les 
ments reticents.

K.H.

16. Tampoc té la més mínima importància 
que la genial presidenta de la “Lògia 
Londres” de la S.T.  dispensi sentiments 
de reverència o d’irreverència cap 
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als humils i desconeguts individus  
que estan al front de la Bona Llei 
Tibetana... si no que és més aviat 
qüestió de si la dama està capacitada 
per al propòsit que tots nosaltres 
abriguem en el nostre cor, és a dir, la 
difusió de la VERITAT a través de les 
doctrines Esotèriques, transmeses per 
qualsevol canal religiós, i la desaparició 
de l’insensat materialisme, dels cecs 
prejudicis i de l’escepticisme.

K.H.

17. No dubtis, amic meu: no és sinó des 
del mateix cim d’aquelles “roques 
diamantines” nostres, no des dels seus 
peus, que un està sempre capacitat 
per percebre tota la Veritat, en abastar 
tot l’horitzó il·limitat.

K.H.

18. He treballat dia i nit durant més d’un 
quart de segle per mantenir el meu lloc 
a les files d’aquest exèrcit, invisible 
però sempre ocupat, que treballa i es 
prepara per a una tasca que no pot 
comportar cap recompensa més que la 
conscienciació que estem complint el 
nostre deure cap a la humanitat; i en 
trobar-te en el meu camí he intentat 
no allistar-te, no tinguis por, perquè 
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seria impossible, sinó que he tractat 
senzillament de dirigir la teva atenció, 
excitar la teva curiositat, si no els teus 
millors sentiments cap a la sola i única 
veritat.

K.H.

19. Únicament a aquells que han 
demostrat ser fidels a si mateixos i a la 
Veritat a través de totes les coses, els 
hi serà permesa una relació més ampla 
amb nosaltres.

20. Fins i tot la més lleugera ombra de 
diferència entre els que van darrere 
la mateixa veritat, per altra banda 
formals i sincers, clava el fibló de 
l’escorpí de l’odi contra els seus 
germans, tanmateix sincers i formals. 
Víctimes desil·lusionades de la veritat 
distorsionada obliden, o mai ho van 
saber, que la dissonància és l’harmonia 
de l’Univers.

K.H.

21. Feliç aquell a qui les percepcions 
espirituals li xiuxiuegen sempre la 
veritat! Jutgeu a aquells relacionats 
directament amb nosaltres a través 
d’aquesta percepció, no segons les 
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vostres mundanes idees de les coses.
K.H.

22. La millor rectificació de l’error és un 
honrat i sincer examen de tots els fets, 
subjectius i objectius.

K.H.

23. [La Doctrina Secreta] És una obra més 
valuosa que la seva predecessora, és un 
epítom de les veritats ocultes que faran 
d’ella una font d’informació i instrucció 
pel més seriós dels estudiants durant 
molts anys.

K.H.

24. La doctrina que proclamem ser l’única 
verdadera, sostinguda per aquesta 
evidència que ens estem preparant 
per donar, ha d’arribar finalment 
a triomfar com a tota altra veritat. 
Tanmateix, és absolutament necessari 
introduir-la gradualment, reforçant les 
seves teories amb fets irrefutables per 
aquells que en saben, amb deduccions 
directes derivades de l’evidència i 
corroborades per la mateixa amb el 
suport de la ciència exacta moderna.

EL MAHA CHOHAN.

25. Fins i tot entre els homes de ciència 
anglesos, hi ha aquells que estan 



VERITAT 39

ja preparats per trobar les nostres 
ensenyances en harmonia amb els 
resultats i progressos de les seves 
pròpies investigacions, i els quals 
no són indiferents davant la seva 
aplicació a les necessitats espirituals 
de la humanitat sense restriccions. 
Entre aquests pot estar la vostra tasca 
per llençar les llavors de la Veritat i 
assenyalar el sender.

K.H.

26. Això implica per vosaltres el sagrat 
deure d’instruir al públic i preparar-
lo per futures possibilitats, obrint 
gradualment els seus ulls a la veritat.

K.H.

27. Heu de provar als que us volen mal i als 
vostres enemics que la vostra causa, en 
ser poderosa i havent afirmat la seva 
posició en la roca de la veritat, de cap 
manera pot ser mai obstaculitzada en el 
seu progrés davant qualsevol oposició, 
per més poderosa que sia, si esteu tots 
units i actueu en conseqüència.

K.H.

28. Entre la degradant superstició i l’encara 
més degradant i brutal materialisme, al 
blanc colom de la veritat difícilment li 
queda lloc on reposar els seus cansats 
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i mal rebuts peus.
EL MAHA CHOHAN

29. El fet que el món estigui moralment en 
tan males condicions, és una evidència 
concloent que cap de les seves religions 
i filosofies, les de les races civilitzades 
menys que cap altre, no han posseït 
mai la veritat... i hi ha d’haver en algun 
lloc una solució vàlida, i si les nostres 
doctrines proven la seva eficàcia per 
oferir-la, llavors el món s’afanyarà 
a declarar que aquesta ha de ser la 
veritable filosofia, la veritable religió, la 
veritable llum, que ensenya la veritat i 
res més que la veritat.

EL MAHA CHOHAN

30. Cap missatger de la veritat, cap profeta 
ha aconseguit mai, durant el període 
de la seua vida, un triomf complet, ni 
tan sols Buddha.

EL MAHA CHOHAN

31. L’adepte veu, sent i viu en la mateixa 
font de totes les veritats fonamentals, 
l’Essència Universal Espiritual de 
la Naturalesa, SHIVA, el Creador, el 
Destructor i el Regenerador.

K.H.



ABRIL

DEVOCIÓ

En relació amb la població mundial 
podeu ser pocs en número, però la força i 
el poder espiritual no depèn del número. 
Ans depèn de la fervent sinceritat.

1. El menys que podem fer per una 
persona que ha dedicat tota la seva 
vida a servir-nos a nosaltres i a la 
causa que portem al cor, és protegir el 
seu cos i la seva salut pel bé d’ella quan 
pugui necessitar-lo de nou... doncs 
aquest és el desig de tots nosaltres. 
Que desaparegui la Societat Teosòfica 
abans que ser desagraïts amb H.P.B.

M.

2. Maha Sahib m’ordena dir-te que, 
segons la teva fe, així seràs ajudat.

K.H.

3. Creu-me, amic fidel, res mancat de 
plena confiança en nosaltres, en els 
nostres bons motius, si no en la nostra 
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saviesa, en la nostra providència, sinó 
en la nostra omnisciència, la qual no 
es pot trobar en aquesta terra, pot 
ajudar-lo a un a creuar des del mateix 
país de somni i ficció al nostre país de 
la Veritat, la regió de la ferma realitat 
dels fets.

K.H.

4. Per la teva devoció i per la teva 
desinteressada labor, estàs rebent 
ajuda, per més callada que sigui.

K.H.

5. La contínua referència als “Mestres” ha 
de deixar-se de banda, silenciosa però 
fermament. Que la devoció i el servei 
sigui només per aquell Esperit Suprem 
del qual cada un és part.

K.H.

6. Encara has d’aprendre que mentre 

hi hagi tres homes mereixedors de la 

benedicció de nostre Senyor a la Societat 

Teosòfica, mai podrà ser destruïda.
M.

7. La desconfiança i el prejudici són 
contagiosos.

K.H.

8. Aquell que renuncia a la seva pròpia 
estima i ho fa de bon grat davant el 
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reconegut i corrent codi de l’honor 
per dedicar-se a una causa digna pot 
ser que algun dia descobreixi, com 
a conseqüència, que ha arribat a les 
seves més elevades aspiracions.

K.H.

9. Amb ell [H.S.O.] podem comptar en 
totes les circumstàncies, i el seu dedicat 
servei està compromès amb nosaltres, 
surti bé o surti malament. Estimat 
Germà meu, la meva veu és el ressò de 
la justícia imparcial. On podem trobar 
una devoció igual? És una persona 
que mai pregunta, només obeeix: 
que pot ser que faci innumerables 
equivocacions, portat pel seu excessiu 
cel, però mai es nega a reparar la seva 
falta encara a costa de la major de les 
humiliacions personals; que considera 
el sacrifici de la comoditat i fins i tot 
la vida com quelcom per ser arriscat 
gustosament quan sigui necessari; 
que menjarà qualsevol aliment i fins i 
tot passarà sense ell; que dormirà en 
qualsevol llit, treballarà en qualsevol 
lloc, fraternitzarà amb qualsevol paria 
i suportarà qualsevol privació per la 
causa.

K.H.
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10. Tingues sempre present que quan 

sigui i el que sigui possible, sempre es 
farà, encara que tu no ho demanessis; 
així doncs, no ho demanis mai ni ho 
suggereixis tu mateix.

K.H.

11. En veritat que has estat treballant per 
la causa sense interrupció durant molts 
mesos i en moltes direccions; però 
has de pensar que pel fet de no haver 

demostrat mai cap coneixement del qual 

has estat fent... no t’estem agraïts per 
això, ni ho ignorem deliberadament, ni 
cap altra cosa, respecte al que has fet, 
perquè realment no és així.

K.H.

12. El Meu Germà és intel·ligent per no 
permetre que la radiant flama de la seva 
fe oscil·li com la rústica flama d’una 
feble candela; la seva fe el salvarà i 
coronarà les seves millors esperances.

S.

13. La fervent fe en la veritat pot soscavar 
muntanyes d’ignorància i prejudici.

14. Sigues lleial, sincer i fidel. Treballa 
per la causa i les nostres benediccions 
t’acompanyaran sempre. Dubta i 
oblida les teves sagrades promeses i 
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en l’obscuritat de la culpa i del dolor et 
penediràs.

K.H.

15. Que vingui de totes maneres, com 
a deixeble cap al mestre, i sense 
condicions; o que esperi, com tants 
altres ho fan, i que se saciï amb 
aquestes engrunes de coneixement 
quan caiguin en el seu camí.

K.H.

16. En resum, es troba mancat del primer 
element d’èxit en un candidat; una fe 

inamovible, una vegada que la seva 
convicció s’afirma i ha arrelat en el 
coneixement, i no en la simple creença, 
de certs fets.

K.H.

17. Si vols perseverar en els teus estudis i 
en els teus treballs literaris d’ocultisme, 
llavors aprèn a ser lleial a la Idea abans 
de ser-ho a la meva pobra persona.

K.H.

18. Més que mai no confio sinó en els 
pocs i lleials treballadors de la infeliç i 
desventurada Societat Teosòfica.

K.H.

19. Tingues fe, Germà meu, i quan 
menys ho esperis, els teus ulls poden 
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obrir-se a una visió tan gloriosa que 
enlluernarien a qualsevol mortal 
ordinari.

S.

20. Tingues fe en el poder de la teva ànima 
i triomfaràs.

M.

21. D. té, sens dubte, molts defectes i 
debilitats, com els tenen altres. Però 
està generosament entregat a nosaltres 
i a la causa.

K.H.

22. No se’ns autoritza, vingui el que vingui, 
a oferir-ho [el nostre Coneixement i la 
nostra Ciència] com a remei contra 
la desconfiança o per curar a la gent 
d’aquesta. Han d’aprendre per si 
mateixos, i el que no troba les nostres 
veritats en la seva ànima i en el seu 
interior, té poques probabilitats de 
triomfar en Ocultisme.

K.H.

23. Són homes, no mestres de cerimònies, 
el que anem buscant; devoció i no 
meres observances.

K.H.

24. Però si segueixes sent sincer amb la 
S.T. i romans fidel, pots comptar amb 
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la nostra ajuda, i el mateix poden fer 
tots els altres, fins al màxim del qual 
es mereixin.

K.H.

25. Els meus deixebles no han de dubtar 
mai, ni recelar, ni ofendre als nostres 
agents amb pensaments negatius. La 
nostra manera d’actuar és estranya 
i poc corrent, i per això amb massa 
freqüència està exposada a despertar 
suspicàcies. Això últim és un parany i 
una temptació.

K.H.

26. Quan confiaràs tàcitament en el meu 
cor, ja que no en la meva saviesa, per 
la qual no reclamo cap acceptació per 
la teva banda? És extremadament 
dolorós veure’t donant bandades en 
un fosc laberint creat pels teus propis 
dubtes, cada sortida dels quals, a 
més, la tanques amb les teves pròpies 
mans.

K.H.

27. Ni un sol d’aquells que han tractat 
d’ajudar en el treball de la Societat, 
per imperfectes i deficients que els 
seus mitjans i maneres hagin estat, ho 
hauran fet en va.

K.H.
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28. Però nosaltres utilitzem agents —els 
més vàlids. D’aquests, durant els trenta 
anys passats, el principal ha sigut la 
personalitat coneguda pel món com 
H.P.B. (però coneguda per nosaltres 
d’una altra manera)... Havent estat 
constant la seva fidelitat a la nostra 
obra i havent assolit el patiment per 
culpa d’això, ni jo ni cap dels meus 
Germans en la causa l’abandonarem ni 
la substituirem. Com ja vaig assenyalar 
una vegada, la ingratitud no és un dels 
nostres defectes.

K.H.

29. A tots aquells a qui pugui interessar; 
a l’honorable i desconfiada agrupació: 
Necis els cors que dubten de la nostra 
existència! O dels poders que obren 
en poder de la nostra comunitat des 
d’edats remotes. Si creguéssiu en això, 
obriríeu els vostres cors a la recepció 
de la beneïda veritat, i obtindríeu els 
fruits de l’Arathat si no en aquest, en 
un altre i millor renaixement després. 
Qui està amb nosaltres? Responeu!

M.

30. El treball es fa tant més difícil per a mi 
en ser un treballador solitari en el camp, 
i això, en tant que no aconsegueixi 
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provar als meus superiors que tu, a 
la fi, parles seriosament; que estàs de 
veritat en bona disposició.

K.H.





MAIG

PURESA

L’Ocultisme no es pot abordar amb 
lleugeresa. Ho exigeix tot o res.

K.H.

1. El procés d’auto-purificació no és una 
tasca d’un instant, ni d’uns mesos, 
sinó d’anys, i encara més, s’estén sobre 
una sèrie de vides.

K.H.

2. Has d’oblidar molt de l’aprés. Els 
estrets prejudicis de la teva gent et 
lliguen més del que imagines. Et 
fan intolerant... davant les trivials 
ofenses dels altres contra les teves 
normes artificials de conveniència, i 
et predisposen a perdre de vista el que 
és essencial. Tanmateix, no ets capaç 
d’apreciar la diferència entre puresa 
interna i “cultura externa”.

K.H.
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3. Per què has de ser tan pusil·lànime en 
el compliment del teu deure? L’amistat, 
els sentiments personals i la gratitud 
són, sense cap dubte, sentiments 
nobles, però només el deure condueix 
al desenvolupament que tu tant 
desitges.

K.H.

4. La Ciència Oculta és una propietària 
gelosa i no permet una ombra 
d’indulgència envers un mateix.

K.H.

5. Ningú que es posi en contacte amb 
nosaltres, ningú que demostri interès 
per saber més de nosaltres, deixa de 
ser sotmès a examen i de ser posat a 
prova per nosaltres.

K.H.

6. Estigues alerta, amic meu, que aquesta 
no és l’última de les treves proves. No 
soc jo qui les crea, sinó tu mateix, en la 
teva lluita per la llum i la veritat contra 
les ombrívoles influències del món.

K.H.

7. Sigues sincer, sigues lleial als teus 
compromisos, al teu sagrat deure, al 
teu país, a la teva pròpia consciència.

K.H.
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8. La llei és llei amb nosaltres, i cap poder 
pot desviar-nos gens ni mica ni una 
titlla del nostre deure.

M.

9. Tingues en compte, amic meu, que els 
afectes socials tenen poc control, si és 
que en tenen algun, sobre qualsevol 
veritable adepte en el compliment del 
seu deure. En la proporció en què 
avança cap a l’adeptat perfecte, les 
preferències i antagonismes de la seva 
anterior personalitat es debiliten... 
col·loca a tota la humanitat en el seu 
cor i l’estima en el seu conjunt.

M.

10. La pobra dona és per naturalesa bona 
i moral; però aquesta mateixa puresa 
és d’una naturalesa tan limitada, d’un 
caràcter tan presbiterià, si se’m permet 
la paraula, com per ser incapaç de 
veure-la reflectida en ningú més que 
no sigui el seu propi jo. Només ella és 
bona i pura. Tots els altres han de ser i 
seran sospitosos.

K.H.

11. El discipulat descobreix a l’home intern 
i posa de manifest tant els defectes com 
les virtuts latents. El defecte latent 
engendra vicis actius i, sovint, va seguit 
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de la bogeria... Sigues pur, virtuós, i 
porta una vida santa i estaràs protegit. 
Però recorda, el qui no és tan pur com 
un nen, millor que no es preocupi del 
discipulat.

K.H.

12. Jo soc com vaig ser; i com vaig ser i soc, 
així probablement sempre seré l’esclau 
del meu deure cap a la Lògia i cap a la 
humanitat; no solament alliçonat per 
això, sinó desitjós de subordinar cada 
preferència pels individus a l’amor per 
la raça humana.

M.

13. Posa en pràctica, sense més dilació, 
les teves bones intencions, sense 
permetre que mai ni una sola quedi en 
la intenció, no esperant mentrestant 
ni recompensa ni tan sols agraïment 
per al bé que hagis pogut fer. La 
recompensa i el reconeixement estan 
en tu mateix, tot i que és el teu Jo 
intern només el que pot apreciar-los 
en el seu just valor i mesura.

14. El principi fonamental de l’ocultisme 
és el de què cada paraula ociosa queda 
registrada, el mateix que una plena del 
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més profund significat.
K.H.

15. La justícia absoluta no estableix cap 
diferència entre els molts i els pocs.

K.H.

16. La puresa  de l’amor terrenal purifica 
i prepara per a la realització de l’Amor 
Diví.

S.

17. Per obrir les portes del misteri no 
solament has de portar una vida de 
la més estricta probitat, sinó que has 
d’aprendre a distingir  entre allò que és 
vertader d’allò que és fals.

K.H.

18. Nosaltres sempre hem necessitat i 
sempre necessitarem a l’home intern, 
sempre que s’ofereixi per a la tasca.

M.

19. L’Atma de l’home pot romandre pur i 
tan superiorment espiritual mentre 
està unit al seu cos material; per què 
dues ànimes en dos cossos distints no 
han de poder seguir sent tan pures i 
sense contaminar, tot i la passatgera 
unió terrenal de les dues?

S.
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20. No obstant això, el meu primer deure és 
per al meu Mestre. I el deure, permet-
me que t’ho digui, és per nosaltres 
més fort que qualsevol amistat i fins 
i tot que qualsevol amor; ja que, 
sense aquest ferm principi que és la 
base indestructible que ha mantingut 
units durant tantíssims mil·lennis als 
custodis dispersos dels grans secrets 
de la natura, la nostra Fraternitat, 
encara més, la nostra doctrina mateixa, 
s’hauria desintegrat fa molt temps en 
àtoms irreconeixibles.

K.H.

21. Has de fer, d’una vegada per totes, la 
teva elecció; o bé el teu deure cap a 
la Lògia o bé les teves pròpies idees 
personals.

“L’ANCIÀ CAVALLER”.

22. Ha arribat el moment en què has 
d’establir la base d’aquesta estricta 
conducta, tant individualment com 
col·lectivament, la qual, sempre alerta, 
posa en guàrdia tant contra la decepció 
inconscient com la conscient.

K.H.

23. Ho deixem als nostres servidors, els 
dugpas al nostre servei, donant-los 
carta blanca per al moment i amb l’únic 
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propòsit de posar de manifest tota la 
naturalesa interna del xela, la major 
part dels seus racons i amagatalls 
seguirien obscurs i romandrien ocults 
per sempre, si no hi hagués una 
oportunitat perquè cada un d’ells fos 
examinat un darrere l’altre.

K.H.

24. Però mira cap al futur; fixa’t en ell i el 
continuo compliment del deure, sota la 
guia d’una Intuïció ben desenvolupada, 
mantindrà l’equilibri al seu lloc.

K.H.

25. Et sembla poc que l’any passat hagis 
estat dedicat únicament als teus 
“deures familiars”? Encara més doncs, 
quina millor causa de recompensa, 
quina millor disciplina que el 
compliment del deure dia a dia i hora 
a hora?

K.H.

26. El deure del teòsof és com el del pagès; 
obrir els solcs i sembrar el gra el 
millor que pugui; el resultat el dona la 
naturalesa, i ella és l’esclava de la llei.

K.H.

27. Qui vulgui rebre instrucció superior 
ha de ser un verdader teòsof, d’ànima 
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i cor, no només d’aparença.
K.H.

28. Cap de nosaltres hauria d’arriscar 
una causa, la promoció de la qual 
és un deure primordial davant les 
consideracions del Jo.

K.H.

29. Creu-me, “deixeble meu”, l’home o 
la dona a qui el Karma posa en mig 
de petits i senzills deures, sacrificis i 
bondats, per mitjà del devot compliment 
d’ells s’elevarà en major mesura cap 
al Deure, Sacrifici i Caritat per tota la 
Humanitat.

K.H.

30. Tens raó, és més meritori complir 
el deure d’un sense cap ànim de 
recompensa que estar tractant de 
treure partit de les pròpies accions.

M.

31. L’adepte és la rara eflorescència d’una 
generació d’investigadors; i per arribar 
a ser un adepte ha d’obeir l’impuls 
intern de la seva ànima, prescindint de 
les consideracions prudencials de la 
perspicàcia o de la ciència del món.

K.H.



JUNY

SIMPATIA

He de dir que els telegrames de l’“Anciana 
Dama” li arriben a un com les pedres des 
d’una catapulta! Què podia fer jo, sinó 
acudir? Argumentar a través de l’espai 
amb algú sumit en la desesperació i en un 
estat de caos moral, resultava inútil. Per 
tant, vaig prendre la decisió d’abandonar 
el retir de tants anys i dedicar algun temps 
a consolar-la el millor que vaig poder.

K.H.

1. Tingues per segur que els meus bons 
desitjos personals t’acompanyaran. 
Si, efectivament, i de tant en tant, 
necessites l’ajuda d’“un pensament 
optimista” a mesura que el teu treball 
progressi, amb tota probabilitat que 
aquest pot passar per osmosi al teu 
cap.

K.H.

2. Espero que, a la fi, comprendràs que 
nosaltres (o la majoria de nosaltres) 
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estem molt lluny de ser les despietades 
mòmies moralment dissecades que a 
alguns els hi agradaria que fóssim.

K.H.

3. La unió sempre fa la força; i ja 
que l’Ocultisme en els nostres dies 
s’assembla a un “Destacament 
d’Avançada”, la unió i la cooperació 
són indispensables. La unió implica 
realment una concentració de forces 
vitals i magnètiques en contraposició 
a les hostils corrents de fanatisme i 
prejudici.

K.H.

4. Que la benedicció de Déu sigui amb tu 
i en les teves hores de negre desànim 
pensa mi, Germà meu, i jo seré amb 
tu.

S.

5. Et vaig seguir, Germà meu, durant tot 
el dia d’ahir. La meva simpatia estava 
amb tu.

S.

6. Fins i tot la simple presència entre 
vosaltres d’un individu benintencionat 
i que senti afinitat, pot ajudar-vos 
magnèticament.

K.H.
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7. Es comuniquen amb tu objectivament 
mentre dormen, aquells a qui estimes? 
Els seus esperits, en hores de perill, o 
d’intensa compenetració, al vibrar en 
la mateixa corrent de pensament (la 
qual cosa en aquests casos crea una 
mena de fils telegràfics espirituals 
entre els vostres cossos) poden trobar-
se i impressionar mútuament la vostra 
memòria.

K.H.

8. La ferma voluntat és creadora i la 
simpatia atrau fins i tot als adeptes, 
les lleis dels quals són oposades a 
barrejar-se amb els no iniciats.

K.H.

9. Per obtindre bons resultats en les 
ciències ocultes és necessari  una 
associació de poderoses forces 
magnètiques “afins”, però de diferents 
polaritats centrades al voltant d’una 
idea dominant. Allò en què una 
sola fracassaria totes juntes ho 
aconseguiran.

K.H.

10. Eixample  en lloc d’estrènyer les teves 
simpaties, tracta d’identificar-te amb 
els teus companys en lloc de restringir 
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el teu cercle d’afinitats.
K.H.

11. Les peculiars condicions físiques, 
morals i intel·lectuals dels neòfits i les 
dels Adeptes varien molt igualment, com 
qualsevol pot comprendre fàcilment; 
així doncs, en cada cas, l’instructor ha 
d’adaptar les seves condicions a les del 
deixeble, i l’esforç és terrible, perquè 
per aconseguir l’èxit hem de situar-nos 
en completa harmonia amb el subjecte 
sota entrenament.

K.H.

12. I com més grans són els poders de 
l’Adepte, menys està en harmonia amb 
la naturalesa del profà què, sovint, 
arriba a ell saturat de les emanacions 
del món exterior, aquestes emanacions 
animals de l’egoista i brutal multitud 
que tant temem; com més temps fa 
que es va separar, i com més pur hagi 
arribat a ser, més difícil és la tasca que 
s’ha imposat a si mateix.

K.H.

13. No puc treballar més que amb aquells 
que volen treballar amb nosaltres.

K.H.

14. Sereu grans germans majors, si 
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voleu, protegint a tots els germans 
més joves que vosaltres, dedicant-
les-hi la vostra tendra, sabia i forta 
compassió, prodigant-vos sempre 
més, quan aquells als que dediqueu la 
vostra simpatia estan més i més enrere 
de vosaltres en la senda de la Vida. 
Sigueu tendres amb els nens, però 
més tendres encara amb tots aquells 
que erren, perquè coneixen poc de la 
saviesa; i més tendres encara amb els 
animals, ja que ells poden passar a la 
següent senda a través de la porta de 
l’amor més aviat que a través de l’odi. 
Estima també les flors i els arbres. 
Tots sou d’una mateixa sang, teniu 
un mateix origen i us dirigiu cap a 
una mateixa meta. Coneixeu aquesta 

veritat i viviu-la.

15. És una dita familiar que una parella 
ben avinguda “creixen junts” fins a 
arribar a un estret semblant, tant en 
els trets de la fisonomia com en la 
ment. Però heu de saber que entre 
l’adepte i el xela, entre el mestre i el 
deixeble, es forma gradualment un 
lligam més estret; perquè l’intercanvi 
psíquic està regulat científicament, 
mentre que entre l’espòs i l’esposa la 
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naturalesa es deixa abandonada a si 
mateixa.

K.H.

16. Igual com l’aigua d’un dipòsit ple va 
a parar a un dipòsit buit connectat 
amb ell, i igual com el nivell comú 
s’arriba més aviat o més tard segons la 
capacitat del tub que els comunica, així 
es transvasa el coneixement de l’adepte 
cap el xela; i el xela arriba al nivell de 
l’adepte segons les seves capacitats 
receptives. Al mateix temps, el xela, en 
ser un individu, una evolució separada, 
inconscientment comunica al mestre 
les característiques acumulades de la 
seva mentalitat. El mestre absorbeix el 
seu coneixement.

K.H.

17, No t’ordenaré, ni t’hipnotitzaré, ni 
t’influiré. Però invisible, i encara que 
pot ser com tants altres, arribis a 
dubtar de la meva existència, jo vigilaré 
els teus passos i m’identificaré amb els 
teus esforços.

K.H.

18. Qualsevol preocupació que sembli 
planar sobre tu, recorda que jo estic 
amb tu.

K.H.
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19. La Naturalesa ha unit totes les parts 
del seu Imperi per mitjans de subtils 
brins de simpatia magnètica, i existeix 
una mútua correlació fins i tot entre 
una estrella i un home; el pensament 
corre més veloç que el fluid elèctric i 
el teu pensament em trobarà si està 
mogut per un impuls pur, com el 
meu trobarà, ha trobat i, sovint, ha 
impressionat la teva ment.

K.H.

20. Ho lamento profundament, però 
no tinc cap dret a comprometrem 
tan seriosament amb cap persona 
o persones per lligams de simpatia 
i estima personal que coartarien 
els meus moviments i m’impedirien 
impulsar el meu suport a quelcom més 
gran i més noble que les seves actuals 
creences religioses.

K.H.

21. Pot algú de vosaltres estar tan cec com 
per suposar que aquest és el vostre 
primer contacte amb la Teosofia? 
Segurament que us adonareu que 
això seria el mateix que dir que els 
efectes arriben sense les causes. 
Sapigueu, doncs, que ara depèn de 
cadascú de vosaltres el que, d’ara en 
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endavant, lluiteu sols per la saviesa 
espiritual durant aquesta encarnació i 
les següents, o bé en companyia dels 
vostres actuals companys i ajudats 
enormement per la mútua aspiració i 
simpatia. Benediccions per tots els que 
les mereixen.

K.H.

22. Penseu que la veritat us ha sigut 
ensenyada per al vostre únic benefici? 
Que nosaltres hem trencat el silenci 
de segles en profit tan sols d’un grapat 
de somniadors? Les línies convergents 
del vostre Karma us han conduït a 
tots i a cadascú de vosaltres a aquesta 
Societat com a un focus comú perquè 
cadascú de vosaltres pugui contribuir 
a aprofitar els resultats dels vostres 
començaments interromputs en 
l’última encarnació.

K.H.

23. Només el progrés que un fa en l’estudi 
del coneixement de l’Arcà des dels seus 
elements més rudimentaris el porta, 
gradualment, a la comprensió dels 
nostres designis. Únicament així i no 
d’altra manera s’aconsegueix, enfortint 
i polint aquests llaços misteriosos de 
simpatia entre els homes intel·ligents. 
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Fragments temporalment aïllats de 
l’Ànima universal i la mateixa Ànima 
còsmica, portant-les a una completa 
harmonia.

K.H.

24. Una vegada aconseguit això, únicament 
llavors, en efecte, seran d’utilitat 
aquestes manifestes simpaties per 
posar l’HOME en contacte amb... 
aquest lligam energètic que uneix el 
Cosmos material amb l’Immaterial —
Passat, Present i Futur— i estimulen les 
seves percepcions a fi de comprendre 
clarament no només totes les coses de 
la matèria sinó les de l’Esperit també.

25. El meu estimat i decebut amic, que 
estaves tan avançat en EL SENDER, 
tant de bo que aquesta senzilla 
transmissió d’idees no es veies afectada 
per les condicions de la matèria, i la 
unió de la teva ment amb la nostra no 
fos obstaculitzada per la seva manifesta 
incapacitat! Tal és, malauradament, 
la pròpiament adquirida i heretada 
poca traça de la ment occidental... que 
ara és gairebé impossible per a ells 
comprendre i per nosaltres expressar 
en el seu propi llenguatge res d’aquesta 
maquinària ideal de delicada aparença 
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del Cosmos Ocult. Fins a cert punt 
aquesta facultat pot ser adquirida pels 
europeus a través de l’estudi i de la 
meditació, però això és tot.

26. Com una Eloriana, ella ha de guanyar-
se el seu dret... depèn d’ella i només 
d’ella, de la suma de la simpatia per 
ella dels seus dos germans... i de 
la força i poder de la voluntat d’ells 
dirigida per ambdós cap a ella, on 
sigui que pugui estar. Has de saber, 
Germà meu, que un poder semblant de 
voluntat, enfortit per un sincer afecte, 
l’envoltarà com un escut impenetrable, 
com un fort escut  protector format per 
als bons i purs desitjos combinats de 
dues ànimes  immortals i poderoses 
en proporció a la intensitat dels seus 
desitjos per veure-la sortir triomfant.

S.

27. Tingueu confiança en vosaltres 
mateixos, com Nosaltres la tenim en 
cadascun de vosaltres, perquè no hi 
ha un sol membre de la Societat sense 
un lligam amb nosaltres, o l’ajuda del 
qual no necessitem. No us hem escollit 
a cada un de vosaltres perquè Us 
necessitem? Vosaltres us necessiteu 
els uns als altres i Nosaltres us 
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necessitem a tots.
K.H.

28. Fins i tot com a simple membre, molt 
més com a dirigent, hauries d’aprendre 
que pots ensenyar, que pots adquirir 
coneixement espiritual i fortalesa, que 
el treball pot dependre de tu, i que les 
atribolades víctimes de la ignorància 
poden aprendre de tu la causa i el 
remei del seu dolor.

K.H.

29. Guarda’t, doncs, d’un esperit mancat 
de caritat, perquè es llançaria com 
un llop famèlic en el teu camí i et 
devoraria les millors qualitats de la 
teva naturalesa que han estat florint 
en la vida.

K.H.

30. Doncs l’home, després de tot, és la 
víctima del seu medi ambient  mentre 
viu en l’atmosfera de la societat. Podem 
estar desitjosos d’oferir amistat mentre 
tinguem interès en això, i tanmateix 
podem ser incapaços de fer-ho així 
com és incapaç el que veu un amic 
arrossegat per un mar turbulent quan 
no hi ha cap bot salvavides a prop per 
llençar-lo a l’aigua i quan la seva força 
personal està paralitzada per una mà 
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K.H.



JULIOL

VALOR

Sigues valent per la Veritat i per la 
Fraternitat, i Nosaltres  estarem amb tu a 
través dels segles.

1. El que vaig voler significar amb 
“Destacament d’avançada” va ser que, 
quan un considera la magnitud de 
la tasca a dur a terme pels nostres 
voluntaris teòsofs, i especialment la 
quantitat de mitjans d’acció alineats 
i disposats a ser alineats per la part 
contrària, molt bé podem comparar-
la a un d’aquells desesperats esforços 
contra una majoria aclaparadora que 
els verdaders soldats s’enorgulleixen 
d’intentar-ho.

K.H.

2. Mai ens lamentem davant l’inevitable, 
però intentem treure el millor partit 
possible.

K.H.
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3. La corona del vencedor és només per 
aquell que es prova a si mateix que és 
digne de portar-la; per aquell que ataca 
a Mara sense ajuda i conquereix el 
dimoni de la cobdícia i de les passions 
terrenals; i no som nosaltres sinó ell 
qui se la cenyeix.

K.H.

4. No va ser una frase sense sentit del 
Tathagata la del fet que “aquell que es 
domina a si mateix és més gran que 
el que venç a miliars en el camp de 
batalla”; no hi ha cap altre lluita tan 
difícil. Si no fos així, l’adeptat no seria 
més que un fàcil assoliment.

K.H

5. En recórrer el teu propi i espinós 
sender, et dic novament, valor i 

esperança.
K.H.

6. Igual que l’“home verdader” de Carlyle 
no és fàcil de seduir, “la dificultat, 
l’abnegació, el martiri i la mort, són 
les temptacions que actuen” durant les 
hores de prova, en el cor d’un verdader 
xela.

K.H.

7. No dubtis, perquè la mateixa naturalesa 
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del dubte desanima i retarda el progrés 
d’un.

K.H.

8. És un acte de verdadera homenia el 
que un accepti, valentament, una part 
del Karma col·lectiu del grup amb el 
qual treballa, i que no es deixi apoderar 
de l’amargura i no vegi els altres amb 
colors més foscos del que són en 
realitat, o bé que no carregui la culpa 
sobre alguna “ovella negra”, sobre una 
víctima especialment escollida.

K.H.

9. No siguis indulgent amb les aprensions 
del dolent que podria succeir si les 
coses  no fossin com la vostra saviesa 
del món pensa que haurien de ser.

K.H.

10. Un deixeble acceptat no està 
lliure de temptacions, de proves i 
d’entrenaments.

M.

11. B. és un home honest i d’un gran cor, a 
més de ser una persona d’un tremend 
valor moral i un màrtir a més a més. El 
nostre K.H. estima als que són així.

M.

12. Tenir una alegre confiança i esperança 
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és una cosa completament diferent 
a  donar cabuda a un cec optimisme 
de boig; l’home savi mai lluita amb la 
desgràcia per avançat.

K.H.

13. Que la fe i el valor que t’han acompanyat  
fins ara et sostinguin fins al final.

K.H.

14. Feliç el qui creua el gran abisme entre 
ell i nosaltres, sense la por del dubte i 
lliure de la pol·lució de la desconfiança.

15. Ara, doncs, deixeble meu, escull i 
conquereix el teu propi destí.

M.

16. Ja que cada un de nosaltres és el 
creador i el que produeix les causes 
que porten a un resultat o l’altre, no 
haurem de recollir més que el que 
hem sembrat. Els nostres xeles no són 

ajudats més que quan són innocents 

de les causes  que els hi produeixen 

angoixa: quan aquestes causes són 
generades per influències externes 
alienes. La vida i la lluita per l’adeptat 
seria massa fàcil si tots nosaltres 
tinguéssim uns escombriaires darrere 
nostre per escombrar els efectes que 
hem generat  amb la nostra pròpia 
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irreflexió i presumpció.
K.H.

17. El valor i la fidelitat, la veracitat i la 
sinceritat, sempre atrauen la nostra 
mirada.

K.H.

18. Valor, doncs, tots vosaltres els que 
desitgeu ser els defensors de la Veritat 
divina única; seguiu sent intrèpids i 
confiats, economitzeu la vostra força 
moral, no la malgasteu en foteses si no 
conserveu-la per les grans ocasions.

K.H.

19. “Atrevir-se, voler, actuar i romandre en 
silenci”, és el nostre lema així com el 
de tot Cabalista i Ocultista.

K.H.

20 Tu ofereixes els teus serveis; bé. Estàs 
desitjant dedicar temps, posar diners, 
córrer riscos per la NOSTRA causa. 
Bé; és la causa de la humanitat, de la 
verdadera religió, de l’educació, de la 
il·luminació i de l’elevació espiritual, 
per descomptat. La causa necessita 
missioners, devots, agents, fins i tot 
màrtirs potser. Però no es pot exigir 
a cap home que faci cap d’aquestes 
coses. Si ell ho escollís així, bé; bé per 
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el món i per ell mateix.
M.

21. El fet és que fins a l’última i suprema 
iniciació cada xela, i fins i tot alguns 
adeptes, són abandonats a les seves 
pròpies forces i al seu propi criteri. 
Nosaltres hem de lliurar les nostres 
pròpies batalles i el conegut adagi que 
“l’adepte es fa, no se’l fa, és cert al peu 
de la lletra”.

K.H.

22. “El Regne dels Cels es guanya a la 
força”, diuen els místics cristians. 
Però no és sinó amb l’arma a la mà 
i disposats a conquerir o a perir 
que la mística moderna pot esperar 
aconseguir el seu objectiu.

K.H.

23. Aquells que han tingut a càrrec seu a la 
humanitat durant els segles d’aquest 
cicle, han vist repetir-se constantment 
els detalls d’aquesta aferrissada lluita 
entre la Veritat i l’error. Alguns de 
vosaltres, els teòsofs, us sentiu ara 
ferits solament en el vostre “honor” o en 
la vostra butxaca, però aquells que van 
empunyar la torxa en les generacions 
precedents van pagar amb les seves 
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vides el seu coneixement.
K.H.

24. El que es preocupa per l’opinió dels 
molts mai es remuntarà per sobre de 
la multitud.

S.

25. Però has de recordar que estàs en 
una dura escola i que estàs tractant 
ara amb un món enterament diferent 
del teu. Especialment has de tenir 
present que la més insignificant de 
les causes, encara que sigui produïda 
inconscientment i pel motiu que 
fos, no pot ser defugida, ni les seves 
conseqüències evitades, per més 
milions de deus, dimonis i homes 
reunits que hi hagi.

K.H.

26. Silenci, discreció i valor, les meves 
benediccions  sobre el teu cap, devot 
meu i bon fill i deixeble.

M.

27. Se us va dir, tanmateix, que el sender 
de les Ciències Ocultes ha de ser 
recorregut amb molt de compte en 
creuar davant dels perills de la vida; que 
cada nova etapa en ell que condueix a 
la meta final està rodejada de trampes 
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enganyoses i de cruels espines; que 
el pelegrí que s’aventura en ell el 
primer que ha de fer és enfrontar-
se i conquerir les mil i una fúries que 
vigilen les seves indestructibles portes 
i accessos, fúries que porten per nom 
Dubte, Escepticisme, Menyspreu, 
Ridícul, Enveja i finalment, Temptació, 
especialment l’última; i que el que vol 
veure més enllà primer ha de destruir 
aquest mur vivent; que ha d’estar 
en possessió d’un cor i d’una ànima 
revestits d’acer i de fèrria determinació 
i, tanmateix, ha de ser amable, gentil i 
humil i haver fet fugir del seu cor tota 
passió humana que l’inclina al mal. Ho 
sou vosaltres tot això?

K.H.

28. No et sentis abatut. Valor, bon amic 
meu i recorda que, en ajudar-la a 
ella, estàs pagant la teva pròpia llei 
de retribució; que més d’una de les 
cruels proves que ella suporta es deu 
a l’amistat de K.H. per tu, per utilitzar-
la com a mitjà de comunicació. Però, 
tingues valor.

M.

29. Jove amic meu, estudia i preparat 
i, especialment, domina el teu 
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nerviosisme. Aquell que es converteix 
en un esclau de qualsevol flaquesa 
física mai arriba a ser l’amo ni tan sols 
dels poders inferiors de la natura.

K.H.

30. Si no ets capaç de passar la teva 
primera prova i de fer valdre els teus 
drets com a futur adepte, obligant a les 
circumstàncies a doblegar-se davant 
teu, estàs completament fora de joc 
per a qualsevol prova posterior.

M.

31. Germà meu, és una dura tasca per 
a tu; però la teva devoció i el teu 
desinteressat cel per la Causa de 
la Veritat t’ajudaran i t’enfortiran... 
Mantén-te valerós i pacient, Germà, i 
endavant!

S.





AGOST

INTUÏCIÓ

Utilitza el teu poder de voluntat i que 
la benedicció de la Veritat i de la Divina 
Presència d’Ell, l’Inescrutable, estigui 
sobre teu i t’ajudi a despertar la intuïció.

S.

1. Realment, mai va ser la intenció 
dels ocultistes amagar als seriosos i 
decidits estudiants el que havien estat  
escrivint, sinó més bé guardar la seva 
informació per raons de seguretat en 
una caixa forta, la clau de la qual és la 
intuïció.

K.H.

2. Deixa que el teu Atma desenvolupi les 
teves intuïcions.

S.

3. L’ideal de l’espiritualitat únicament 
pot penetrar a través de la imaginació, 
que és el sender indicador i la primera 
porta que s’obre a les concepcions i 



82 AGOST

impressions de l’Atma terrenal.
S.

4. Deixa que la teva ciència exacta, tan 
orgullosa de les seves conquestes i 
descobriments, recordi que les més 
grans hipòtesis, vull dir aquelles que ja 
s’han convertit en fets i en innegables 
realitats, totes han estat endevinades; 
van ser els resultats de la inspiració (o 
intuïció) espontània; mai van ser els 
resultats de la inducció científica.

K.H.

5. Assumeix el teu propi criteri, i creu en 
les teves millors intuïcions.

K.H.

6. Aprèn, fill, a captar una insinuació 

per qualsevol mitjà que se’t doni. Els 
sermons poden ser emesos fins i tot a 
través de les pedres.

K.H.

7. És en la serena i plàcida superfície 
de la ment en calma que les visions 
recollides des del que és invisible 
troben una representació en el món 
visible. D’altra manera, buscareu en va 
aquestes visions, aquests llampeguejos 
de sobtada llum que ja han ajudat a 
resoldre tantíssims dels més mínims 
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problemes, i les quals solament poden 
portar la veritat davant els ulls de 
l’ànima. És amb molt de compte que 
hem de preservar el nostre pla mental 
de totes les influències adverses que 
diàriament ens surten al pas a través 
de la vida terrenal.

K.H.

8. Ja hauries d’haver après la nostra 
manera d’actuar. Nosaltres insinuem 
i mai ordenem. Però influïm en els 
individus.

M.

9. Desgraciadament, malgrat el vostre 
intel·lecte purament humà, les 
vostres intuïcions espirituals són 
dèbils i confuses perquè no han estat 
desenvolupades mai.

K.H.

10. Les bones decisions són imatges 
mentals de les bones obres: les 
imaginacions, el fet de somniar despert, 
són xiuxiuejos del Buddhi al Manas. 
Si els animem, no s’esvairan com un 
miratge en el desert de Shamo, sinó 
que es desenvoluparan cada vegada 
més forts fins que la vida sencera d’un 
es converteixi en l’expressió del diví 
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motiu intern.
K.H.

11. Els nostres mitjans no son els vostres 
mitjans. Rarament mostrem cap 
signe extern a través del qual siguem 
reconeguts o percebuts.

K.H.

12. La suprema energia radica en el 
Buddhi; latent, quan està unida només 
a l’Atman, activa i irresistible quan està 
galvanitzada per l’essència de “Manas” 
i quan cap de les impureses d’aquest 
últim es barreja amb aquesta essència 
pura per sobrecarregar-la per mitjà de 
la seva naturalesa finita. Manas, pur 
i simple, és d’un grau inferior, i és del 
món temporal.

K.H.

13. Si teniu alguna intuïció trobareu la 
causa i l’efecte i potser us adonareu  
d’on està la fallada.

K.H.

14. Escull segons la teva millor 
comprensió.

M.

15. El grau de zel i diligència amb el que 
es busca el significat ocult per part de 
l’estudiant és, generalment, la prova de 
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fins on està capacitat per la possessió 
de tan amagat tresor.

K.H.

16. Aprèn primer les nostres lleis i educa 
les teves percepcions, estimat Germà. 
Controla els teus involuntaris poders 
i desenvolupa la teva voluntat en la 
direcció convenient i et convertiràs 
en un instructor en lloc de ser un 
aprenent.

K.H.

17. El verdader Coneixement... no és un 
estat mental sinó espiritual, implicant 
la completa unió entre el Coneixedor i 
el Conegut.

K.H.

18. Si, prescindint de tota idea 
preconcebuda, poguéssiu tractar 
d’imprimir en vosaltres aquesta 
profunda veritat del fet que l’intel·lecte 
no és en si totpoderós; que per 
convertir-se en un “mou muntanyes” 
primer ha de rebre la vida i la llum 
del seu principi superior, l’Esperit, 
i després fixéssiu els vostres ulls 
en l’espiritualitat oculta de totes les 
coses, tractant de desenvolupar la 
facultat segons les regles, llavors, aviat 
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desxifraríeu el misteri.
K.H.

19. Digueu, com el Mahatma Morya, que 
les facultats espirituals exigeixen 
instrucció i ordre encara més que 
les nostres qualitats mentals, ja que 
l’intel·lecte assimila amb molta més 
facilitat l’error que el que és vàlid.

K.H.

20. Intuïtiu com ets per naturalesa, per tu, 
el discipulat és quasi com un misteri 
desxifrat.

K.H.

21. La veritat és que fins que el neòfit 
no arribi a la condició necessària 
per a aquest grau d’il·luminació al 
que té dret i pel qual està capacitat, 
la majoria,  sinó tots els Secrets, són 
incomunicables... La il·luminació ha 
d’arribar de dins.

K.H.

22. La nostra major preocupació és 
ensenyar als deixebles a no deixar-se 
enganyar per les aparences.

M.

23. La ment pot ser impulsada a reaccionar 
amb la rapidesa de l’electricitat per 
una superior excitació, però el Buddhi, 
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mai. En aquesta diàfana regió ha de 
regnar sempre la calma.

K.H.

24. Aprofita al màxim la present 
oportunitat favorable per millorar-te 
intel·lectualment mentre desenvolupes 
les teves intuïcions.

K.H.

25. No tens la fe suficient per deixar que 
la voluntat s’alci en desafiament i 
menyspreu contra el teu intel·lecte 
purament mundà i et proporcioni una 
millor comprensió de les coses ocultes 
i de les lleis desconegudes.

K.H.

26. Com podeu distingir el que és real de 
l’irreal, el que és verdader del que és 
fals? Únicament per mitjà del propi 
desenvolupament. Com s’aconsegueix 
això? Primer, mantenint-te en guàrdia 
acuradament contra les causes de 
l’auto-decepció. I això podeu fer-ho 
dedicant una hora determinada, o 
unes hores, diàriament, en completa 
soledat, a l’estudi de si mateix, escrivint, 
llegint sobre la purificació dels vostres 
motius, a l’estudi i la correcció de les 
vostres faltes, al plantejament del 
vostre treball en la vida externa... A 
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poc a poc, la vostra visió es clarificarà 
i trobareu que la boira es dissipa, 
que les vostres facultats internes 
s’enforteixen, que la vostra atracció 
cap a nosaltres guanya en intensitat i 
que la seguretat reemplaça al dubte.

K.H.

27. Bé valdria la pena prendre’s la molèstia 
de posar a prova les intuïcions dels 
vostres membres de Londres, d’alguns 
d’ells com a mínim, explicant a mitges, 
a través teu, un o dos misteris i 
deixant-los que completin la sèrie ells 
mateixos.

K.H.

28. Tracteu de comprendre, no amb la 
ment occidental plena de prejudicis, 
sinó amb l’esperit de la intuïció i de la 
veritat.

K.H.

29. La regla inflexible és que els poders 
que ell aconsegueixi ha d’aconseguir-
los per si mateix... Davant vostre hi ha 
poders de tota mena: agafeu els que 

pugueu.
K.H.

30. A nosaltres... acostumats a seguir el 
pensament del nostre interlocutor o 
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corresponsal, més que les paraules 
amb les que ho revesteix, generalment 
ens interessa poc la perfecció de les 
seves expressions.

M.

31. No jutgis per les aparences perquè 
pots cometre una greu equivocació per 
aquest motiu, i pots perdre les teves 
pròpies oportunitats personals per 
aprendre més. Estigues en guàrdia 
només i vigila.

K.H.





SETEMBRE

TOLERÀNCIA

En un moviment tan important com 
aquest, ningú hauria de pretendre esperar 
trobar que tots els companys siguin 
simpàtics, intuïtius, prudents o valents. 
Una de les primeres proves d’autocontrol 
és quan un demostra que pot ser amable, 
tolerant i cordial amb els companys dels 
més diferents caràcters i temperaments. 
Un dels signes més forts de retrocés és 
quan un demostra que espera que als altres 
els hi agradi el que a ell li agrada i actuïn 
com ell actua.

M.

1. Ningú té dret a exercir autoritat sobre 
un deixeble o sobre la seva consciència. 
Ni a preguntar-li el que creu... La cresta 
de l’onada del progrés intel·lectual ha 
de ser controlada i orientada cap a 
l’Espiritualitat. No pot ser obligada a 
cap creença ni culte emocional.

K.H.
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2. Sigueu tolerants amb els altres, 
respecteu les opinions religioses dels 
altres si voleu que les vostres siguin 
respectades.

K.H.

3. Un cop redimits i alliberats dels 
llasts d’interpretacions dogmàtiques, 
de noms personals, de conceptes 
antropomòrfics i de clergues 
assalariats, les doctrines fonamentals 
de totes les religions es mostraran 
idèntiques en el seu significat esotèric. 
Osiris, Krishna, Buddha, Crist, 
apareixeran com a noms diferents per 
una mateixa i única via superior cap a 
la felicitat final, cap al Nirvana.

EL MAHA CHOHAN

4. Vés amb compte de no tractar 
d’imposar la teva manera de vida, les 
teves conviccions, als altres. Ajuda’ls a 
aconseguir les seves pròpies maneres 
d’afirmar les seves pròpies conviccions, 
siguin aquestes les que siguin, per tal 
que se sentin estimulats cap a una 
manera de vida més noble.

5. Nosaltres no rebutgem a ningú. “Les 
àrees d’utilitat” poden trobar-se per tot 
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arreu.
K.H.

6. No sigueu massa severs amb els 
mèrits o demèrits d’aquell que pretén 
l’admissió a les vostres files, ja que la 
veritat sobre l’actual estat de l’home 
intern únicament pot ser coneguda 
i abordada amb justícia a través del 
KARMA.

7. Feu de la Teosofia una força vivent 
a les vostres vides i amb el vostre 
exemple aquestes diferències de classe 
i de casta que durant tant de temps 
han engendrat l’odi i la misèria seran, 
a no trigar, tan sols unes diferències de 
funció en el servei comú de la família-
nació i de la Fraternitat Mundial.

8. No assenyaleu la disparitat entre el que 
proclama i el que fa una altra persona, 
sinó,  sigui un germà com un veí, és 
millor que l’ajudeu en el seu dur camí 
per la vida.

9. Per tant, la Teosofia espera i exigeix 
dels afiliats a la Societat una gran 
tolerància mútua i una gran caritat 
per a cadascuna de les deficiències 
dels altres, una ajuda mútua generosa 
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en la recerca de les veritats en cada 
departament de la naturalesa, moral i 
física, i aquest model d’ètica ha de ser 
inflexiblement aplicat a la vida diària.

10. A aquells que en el seu camí per la vida 
tracten de seguir la seva llum interior, 
mai podrà trobar-se’ls jutjant, i molt 
menys condemnant, a aquells que són 
més dèbils que ells.

11. Dintre de la mateixa Societat, que 
la Fraternitat per la qual existeix 
sigui una realitat. Ja hem tingut  
suficients divisions separadores. 
Que subsisteixin únicament les 
diferenciacions que enriqueixen. 
Respecteu a tots els que dissenteixen 
de vosaltres. Que la vostra Fraternitat 
sigui sense distincions d’opinió, és a 
dir, que estigui per damunt d’elles, ja 
que està tan magníficament per sobre 
de les distincions de raça, credo, casta, 
sexe i color.

12. Europa  és una gran extensió, però el 
món encara és més extens. El sol de 
la Teosofia ha de brillar per a tots, 
no per una part. Hi ha molt més en 
aquest moviment del que vosaltres 
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no teniu encara la més lleugera idea, 
i el treball de la S.T. està lligat a un 
treball semblant que està dut a terme 
secretament a tot arreu del món.

M.

13. Doneu suport a tota obra i moviment 
en el món extern que promulgui la 
fraternitat. Fixeu-vos menys en el que 
aconsegueixen i més en els ideals que 
encarnen.

14. No podem demanar als membres de la 
Societat en conjunt que sostinguin res 
en comú excepte el primer gran objectiu 
pel qual Nosaltres els rebem en aquest 
atri extern del Nostre Temple.

15. Aparteu sempre la vostra mirada de 
les imperfeccions del vostre veí, i millor 
centreu la vostra atenció en les vostres 
pròpies deficiències a fi de corregir-les 
i arribar a ser més savis.

16. La Teosofia  ha de lluitar contra la 
intolerància, el prejudici, la ignorància 
i l’egoisme amagats sota el mantell de 
la hipocresia. Ha de projectar tota la 
llum que pugui des de la torxa de la 
Veritat que va ser confiada als seus 
servidors. Això ha de fer-se sense por 
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ni vacil·lació, sense por al retret ni a la 
condemnació.

17. Has de saber, amic meu, que en el 
nostre món, encara que puguem diferir 
en els mètodes, mai podem estar en 
oposició als principis de l’acció, i la més 
àmplia i major aplicació pràctica de la 
idea de la Fraternitat de la Humanitat 
no és incompatible amb el vostre 
somni d’establir un nucli d’honrats 
investigadors científics de bona 
reputació que reforçarien l’autoritat 
de l’organització de la S.T. als ulls de 
les masses i serviria d’escut contra els 
ferotges i necis atacs dels escèptics i 
materialistes.

K.H.

18. No siguis indulgent amb la gens 
fraternal comparació entre la tasca 
portada a cap per tu i el treball sense 
acabar del teu veí o del teu germà, en 
el camp teosòfic, ja que a ningú se li 

demana que artigui una parcel·la de 

terra més gran del que la seva força i la 

seva capacitat li permeten.

19. Tal com va ser llavors, el nostre desig 
d’indicar-te que es podia ser un membre 
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tan actiu i útil a la Societat sense 
inscriure’s com el nostre seguidor o 
correligionari, així passa ara.

K.H.

20. La S.T. va néixer per ser la pedra 
angular de les futures religions de 
la humanitat. Per complir aquest 
objectiu, aquells que la dirigeixen 
han de prescindir de la debilitat de 
les seves preferències per les formes 
i per les cerimònies de qualsevol 
credo particular, i demostrar que són 
verdaders teòsofs tant en pensament 
intern com en l’observança externa.

K.H.

21. No ets prou home de món per tolerar 
els petits defectes dels deixebles joves? 
A la seva manera, ells també ajuden, i 
molt.

M.

22. Després, per descomptat, procuraràs 
demostrar que aquesta Teosofia no és 
un nou candidat a presentar davant 
l’atenció del món, sinó únicament una 
nova exposició dels principis que han 
estat reconeguts des de la primera 
infància de la humanitat.

K.H.
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23. La S.T. es va escollir com a pedra 
angular, com a base de les futures 
religions de la humanitat. El que 
es va pretendre va ser aconseguir 
l’objectiu proposat: una major, més 
sàvia i, especialment, més benvolent 
interrelació del superior amb l’inferior, 
de l’Alfa i l’Omega de la societat. La raça 
blanca ha de ser la primera a donar la 
mà de la companyonia a les nacions 
de color. Ha de reconèixer als pobres i 
menyspreats “negres” com a germans. 
Aquesta perspectiva pot no ser del grat 
de tots, però no és un teòsof el qui posa 
objeccions a aquest principi.

EL MAHA CHOHAN

24. Com ja s’ha dit, cap teòsof hauria de 
censurar un germà tant que estigui 
dins com fora de la Societat, ni 
retreure-li els seus actes o acusar-lo, a 
menys que ell mateix vulgui perdre el 
dret a ser considerat un teòsof.

25. El cristianisme místic, és a dir, aquell 
cristianisme que ensenya la redempció 
d’un mateix a través del nostre propi 
sèptuple principi, aquest alliberat Para-
Atma (Augoeides) anomenat per alguns 
Crist, per altres Buddha, i equivalent 
a la regeneració o renaixement en 
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esperit, es veurà que és la mateixa 
veritat que el Nirvana del Buddhisme.

EL MAHA CHOHAN

26. Recordeu que sou teòsofs i que 
la Teosofia o Brahma Vidya és la 
mare de cada antiga religió, per més 
abandonada o repudiada que pugui 
estar actualment per part de molts 
dels seus fills desagraïts. Recordeu 
això, actueu en conseqüència i la resta 
vindrà de més a més.

K.H.

27. Si cada membre adoptés com a lema les 
sàvies paraules d’un jove, però fervent 
teòsof i repetís amb B.K.: “Sóc teòsof 
abans que anglès”, cap enemic mai 
podria pertorbar la vostra Societat.

K.H.

28. Heu fet bé en veure el “gran propòsit” 
en els modestos començaments de 
la S.T. Per descomptat, si nosaltres 
haguéssim adquirit el compromís de 
fundar-la i dirigir-la en pròpia persona, 
molt possiblement s’hauria aconseguit 
més i s’haguessin comès menys 
equivocacions, però nosaltres no 
podíem fer això ni era aquest el pla: als 
nostres dos agents se’ls ha encarregat 
la tasca i, com a vosaltres ara, se’ls 
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ha deixat que fessin el millor que 
poguessin segons les circumstàncies.

K.H.

29. Cada teòsof occidental hauria 
d’aprendre i recordar —especialment 
aquells d’ells que volen ser els 
nostres seguidors—, que en la nostra 
Fraternitat totes les personalitats 
es fonen en una idea única, el dret 
abstracte i la pràctica absoluta de la 
justícia per a tots.

K.H.

30. Si vols aprendre i adquirir Coneixement 
Ocult, amic meu, has de recordar 
que semblant ensenyament obre 
en el corrent del discipulat molts i 
imprevistos canals al corrent dels 
quals, fins i tot el xela laic, ha de 
rendir-se forçosament, o en cas 
contrari s’encallarà en els esculls; i 
sabent això, ha d’abstenir-se sempre 
de jutjar per la mera aparença.

K.H.



OCTUBRE

CONFIANÇA EN SI MATEIX

Obliga a qualsevol dels “Mestres” que 
puguis haver escollit; fes bones obres en el 
seu nom i per amor a la humanitat; sigues 
pur i decidit en el sender de la rectitud 
(tal com s’especifica a les nostres regles); 
sigues honest i desinteressat; oblidat del 
teu Jo, excepte per tenir present el bé dels 
altres, i hauràs obligat a aquest “Mestre” 
a acceptar-te.

K.H.

1. El camí per la vida terrenal ensopega 
amb molts conflictes i tribulacions, 
però qui no fa res per vèncer-los no pot 
esperar cap triomf.

M.

2. Heu d’ajudar-vos a vosaltres mateixos 
en primer lloc, i quan ho feu així, aviat 
arribarà una altra ajuda.

K.H.

3. Proveu-ho. Busqueu i trobareu. 
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Demaneu i se us donarà.
S.

4. Puc apropar-me més a tu, però tu 
has d’atraure’m per mitjà d’un cor 
purificat i per mitjà d’una voluntat en 
desenvolupament gradual. Com una 
brúixola, l’adepte se sent atret per 
això.

K.H.

5. Nosaltres no “demanem una ment 
passiva”, ans el contrari, anem 
buscant les més actives, aquelles que 
poden lligar caps una vegada estan en 
la verdadera pista.

K.H.

6. Tenim una paraula per tots els 
aspirants: INTENTEU-HO.

K.H.

7. Sembra llavor sana i escull el teu 
terreny, i el futur et recompensarà 
amb inesperades collites.

S.

8. Intenta-ho, intenta-ho, intenta-ho! Diu 
Ell. [El Maha Sahib].

M.

9. Sempre és més savi treballar i forçar 
el corrent dels esdeveniments que 
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esperar temps millors.
K.H.

10. Hi ha innombrables pàgines en la 
història de la teva vida encara per 
escriure; blanques i immaculades fins 
ara. Fill de la teva raça i de la teva 
època, agafa la ploma diamantina i 
omple-les amb la història de nobles 
gestes, de dies ben aprofitats, d’anys 
d’un esforç santificat. Així t’obriràs 
camí sempre cap amunt, cap als plans 
superiors de la consciència espiritual.

K.H.

11. Tingues paciència i bon humor, 
treballador infatigable de la sagrada 
Fraternitat! Treballa i afanya’t  també 
per tu, perquè la confiança en un 
mateix és el factor més poderós de 
l’èxit.

S.

12. Cecs són els que miren i no hi veuen. 
El seu karma es perllonga; però, com 
poden ajudar o ajudaran els Mestres a 
aquells que es negen a ajudar-se a si 
mateixos?

M.

13. El que ens busca, ens troba. INTENTA-
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HO.
S.

14. No puc fer res a menys que tu m’ajudis 
ajudant-te a tu mateix. Tracta d’adonar-
te que en ocultisme no es pot retrocedir 
ni parar-se. Un abisme s’obre darrere 
de cada esglaó que deixem enrere.

K.H.

15. Que aquells que realment desitgen 
aprendre ho abandonin tot i vinguin a 
nosaltres, en lloc de demanar o esperar 
que nosaltres anem cap a ells.

K.H.

16, Cada pas que un dona en la nostra 
direcció ens obligarà a donar un altre 
cap a ell.

K.H.

17. Perquè el que espera resoldre amb el 
temps els grans problemes del Món 
Macrocòsmic i conquerir cara a cara 
a l’Habitant, assaltant així per la 
violència el llindar on jeuen amagats els 
secrets més misteriosos de la natura, 
ha de provar, primer, l’energia del 
poder de la seva Voluntat, la indomable 
decisió de triomfar, i traient a la llum 
totes les facultats mentals ocultes en 
el seu Atma i en la seva intel·ligència 
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superior, esbrinar els problemes de la 
Naturalesa de l’Home i resoldre primer 
els misteris del seu cor.

S.

18. Abandona’t, doncs, a la teva pròpia 
sort en mans de la Justícia i no temis 
mai perquè la seva resposta serà 
absolutament justa.

K.H.

19. Un sentit constant de servil 
dependència a una Deïtat que ell 
considera com l’única font de poder, fa 
que un home perdi tota la confiança 
en si mateix i tot estímul d’activitat i 
iniciativa. Havent començat per crear 
un pare i un guia per a ell, es converteix 
en un nen i romandrà així fins a la 
seva vellesa, esperant ser portat de la 
mà tant en els més insignificants com 
en els més importants esdeveniments 
de la vida.

M.

20. Tens la creació del teu propi futur en 
les teves pròpies mans...  cada dia pots 
estar ordint la seva trama.

K.H.

21. Mai guiem als nostres xeles (ni tan 
sols els més avançats); ni tampoc 
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els advertim, deixant que els efectes 
produïts per causes de la seva pròpia 
creació els ensenyin millor amb 
l’experiència.

K.H.

22. Utilitza la teva intuïció, els teus poders 
innats; intenta-ho, obtindràs èxit.

S.

23. Acceptar a un home com a xela no 
depèn de la meva voluntat personal. 
Només pot ser el resultat dels seus 
propis mèrits personals i dels seus 
esforços en aquest sentit.

K.H.

24. Si jo et demanés que fessis aquesta 
cosa o aquella, en lloc d’aconsellar 
senzillament, seria responsable de tot 
efecte que pogués derivar-se d’aquest 
pas i tu no tindries més que un mèrit 
secundari.

K.H.

25. Realitzant nobles accions, i no 
únicament determinant que han de 
fer-se, és com es recullen els fruits de 
les accions meritòries.

K.H.

26. Mai tractem de subjectar a la nostra 
la voluntat d’un altre. En moments 
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favorables alliberem influències 
elevades que repercuteixen en 
diferents persones de manera diferent. 
És l’aspecte col·lectiu de molts 
d’aquests pensaments els que poden 
proporcionar la nota adequada de 
l’acció. No mostrem favoritismes.

K.H.

27. Segueix les indicacions de la teva 
ànima i recalaràs al port desitjat; 
l’objectiu tan desitjat s’aconseguirà.

S.

28. No tenim cap dret a influir sobre 
la lliure voluntat dels membres ni 
en aquesta ni en cap altra qüestió. 
Semblant interferència estaria en 
flagrant contradicció amb la llei 
fonamental de l’esoterisme del fet 
que el desenvolupament psíquic de 
la persona acompanya pari pasu 
al desenvolupament de l’esforç 
individual, i és l’evidència del mèrit 
personal adquirit.

K.H.

29. Els xeles, degut a una idea equivocada 
dels nostres mètodes, massa sovint 
vigilen i esperen ordres, desaprofitant 
un temps preciós que hauria de ser 
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emprat en l’esforç personal.
K.H.

30. Has fet tot el que podies i això és 
sempre tot el que esperem de cada un.

M.

31. No és suficient que doneu exemple 
d’una vida pura i virtuosa i d’un 
esperit tolerant; això no és més que 
una bondat privativa, i per al discipulat 
mai serà suficient.

K.H.



NOVEMBRE

EQUILIBRI

Si en lloc de fer avui alguna cosa que 
hagis de fer, l’ajornes per demà, ¿no 
originarà, fins i tot, confusió, invisible i 
imperceptible al principi, però no obstant 
això efectiva, entre moltes coses, i en 
alguns casos no canviarà fins i tot les 
destinacions de milions de persones, 
per bé o per mal, o simplement per 
estar relacionades amb el canvi, per poc 
important que pugui ser en si, però un 
canvi tanmateix?

K.H.

1. Recorda, tot sentiment és relatiu. No 
existeix ni el bé ni el mal, ni felicitat ni 
misèria, per se.

K.H.

2. Deixa que les naturaleses inferiors es 
barallin si ho desitgen: el savi arregla 
les seves diferències amb un esperit de 
mútua tolerància.

K.H.
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3. Sou víctimes de la singular impressió 
del fet que nosaltres podem preocupar-
nos i fins i tot que ens preocupem 
per qualsevol cosa que pugui dir-se 
o pensar-se de nosaltres. Sortiu del 
vostre error, i recordeu que el primer 
requisit, fins i tot per un simple faquir, 
és el que haurà d’entrenar-se per 
romandre tan indiferent al sofriment 
moral com davant el físic. Res pot 
proporcionar-NOS ni plaer ni sofriment 
personal.

M.

4. Espera la teva oportunitat, el llibre de 

registres està ben guardat.
M.

5. Sembla impossible per a tu comprendre 
que un home pugui no abrigar cap 
sentiment negatiu cap a tu, encara 
més, fins i tot que pugui respectar-te 
per alguna cosa, i tanmateix dir-te a 
la cara, sincerament i honestament, el 
que pensa de tu.

K.H.

6. T’has ofert una vegada i una altra 
com deixeble, i el primer deure d’un 
deixeble és el d’escoltar sense enuig 
ni malícia qualsevol cosa que el guru 
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pugui dir.
K.H.

7. La Veritat prevaldrà sense la inspiració 
de Deus o Esperits i, millor encara, 
prevaldrà malgrat tots ells.

K.H.

8. Recorda: una ansiosa esperança és no 
només fatigosa, sinó, a més, perillosa. 
Cada càlid i desenfrenat batec del 
cor s’emporta molta de vida amb ell. 
No hem de ser indulgents amb les 
passions i les aficions per part d’aquell 
que busca SABER; perquè aquestes 
“desgasten el cos terrenal amb el seu 
propi secret poder i aquell que vol 
aconseguir el seu objectiu, ha de ser 

fred”.
K.H.

9. Ni tan sols ha de desitjar amb massa 
ànsia o massa apassionament l’objectiu 
que voldria aconseguir; a més, el 
mateix desig li impedirà aconseguir la 
realització, i en el millor dels casos, la 
retardarà i la farà retrocedir.

K.H.

10. Apropat més al centre de la Vida (que 
és el mateix en l’Univers i en tu), el qual 
fa que deixis de preocupar-te de si ets 
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fort o si ets dèbil, instruït o ignorant.
K.H.

11. A la Naturalesa no hi ha bondat ni 
malícia, segueix únicament les lleis 
immutables, tant que proporcioni 
vida i alegria com que enviï sofriment 
i mort i destrueixi el que ha creat. La 
Naturalesa té un antídot per a cada 
verí, i les seves lleis una recompensa 
per cada sofriment.

K.H.

12. Mira al teu voltant, amic meu; observa 
els “tres verins” que rugeixen en el 
cor de l’home, la còlera, la falsedat, 
la cobdícia; i les cinc foscors, l’enveja, 
la passió, el dubte, la indolència i 
l’escepticisme, impedint-l’hi sempre 
veure la veritat.

K.H.

13. Hi ha més d’un camí per adquirir el 
coneixement ocult. “Molts són els grans 
d’encens destinats a un mateix i únic 
altar; uns cauen abans en el foc, altres 
després, la diferència de temps no és 
res”, assenyalava un gran home quan 
va ser rebutjada la seva admissió i la 
seva suprema iniciació en els misteris.

K.H.
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14. No podem consentir inundar el món, a 
risc d’ofegar-lo, amb una doctrina que 
ha de donar-se amb molta cura i a poc 
a poc com un tònic massa poderós que 
el mateix pot matar que curar.

K.H.

15. No reconeixem més que una llei 
en l’Univers, la llei de l’harmonia, 
l’EQUILIBRI perfecte.

K.H.

16. Mantén-te més aviat indiferent tant 
davant l’insult com davant l’elogi 
d’aquells que mai poden saber com ets 
tu en realitat i que, per tant, haurien 
de trobar-te impassible davant les dues 
coses, i posant sempre l’aprovació o la 
condemnació del teu propi Jo Intern 
per sobre del de les multituds.

17. Si la nostra regla és ser gelosos de 
les confidències, és perquè se’ns ha 
ensenyat, des del principi, que cada 
home és personalment responsable 
davant la Llei de Compensació 
per cada paraula que pronuncia 
voluntàriament.

M.

18. Nosaltres no podem alterar el Karma,  
“bon amic”, no podríem apartar la 
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present ennuvolada del teu camí. Però 
fem tot el que és possible en aquestes 
qüestions materials. Cap foscor pot 
durar sempre. Tingues fe i confiança i 
nosaltres podem dispersar-la.

M.

19. Fins que un no hagi desenvolupat un 
perfecte sentit de la justícia, hauria de 
preferir equivocar-se del costat de la 
clemència abans que cometre el més 
ínfim acte d’injustícia.

K.H.

20. Tracta d’omplir la mesura de cada 
dia amb pensaments purs, paraules 
sàvies, actes amables.

K.H.

21. Has reclamat orgullosament el privilegi 
d’exercir el teu propi i incontrolat judici 
en qüestions ocultes de les quals no 
podies saber res, i les lleis ocultes que 
tu creus que pots desafiar i burlar amb 
immunitat s’han girat en contra teva i 
t’han ferit cruelment.

K.H.

22. El que es prepara per resoldre l’Infinit 
ha de resoldre el finit primer.

S.

23. Ara bé, el llac del cim de la muntanya 
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de la teva existència, un dia és una 
agitada i assoladora massa d’aigua a 
la mercè del caprici o de l’estat d’ànim 
que s’agita en la teva ànima; l’endemà, 
quan es calma, és com un mirall i la 
pau regna a la “casa de la vida”. Un 
dia avances un pas cap endavant, 
l’endemà en recules dos. El discipulat 
no admet cap d’aquestes transicions; 
la seva principal i constant qualitat 
és la d’un assossegat, tranquil i 
contemplatiu estat de ment (no la 
passivitat mediumnística), apta per 
rebre les impressions psíquiques de 
l’exterior i per transmetre les pròpies 
des de l’interior.

K.H.

24. I tu ets incapaç encara de comprendre 
per què vam fer això o allò? Creu-me, 
algun dia aprendràs, quan ho coneguis 
millor, que tot va ser producte de TU 
MATEIX.

K.H.

25. Encara que... vessessis oceans de 
llàgrimes i t’humiliessis completament, 
això no mouria ni un pèl de la balança 
de la justícia. Si vols recuperar el 
terreny perdut, fes dues coses: realitza 
la més àmplia i la més completa de 
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les reparacions... i dedica les teves 
energies al bé de la humanitat.

K.H.

26. Aquells que s’aturen i vacil·len, i 
són els més cauts abans d’entrar en 
l’esperit d’un esquema enterament 
nou, són aquells en qui generalment es 
pot confiar, molt més que en aquells 
que es precipiten en tota nova empresa 
com mosques en una tassa de llet 
bullent.

M.

27. Nosaltres hem d’acceptar-te i tu has de 
veure’t a tu mateix tal com ets, no com 
la imatge humana ideal que la nostra 
fantasia emocional projecta sempre 
per nosaltres en el mirall.

K.H.

28. Respecte propi, coneixement de si 
mateix, autocontrol, només aquestes 
tres qualitats condueixen a la vida 
cap al poder sobirà. Però recordeu al 
mateix temps el gran perill de la pròpia 
voluntat quan no està regulada per 
les tres qualitats abans esmentades, 
especialment en la qüestió del 
desenvolupament espiritual.

K.H.
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29. La llei de compensació no pot 
recompensar més que a aquells que 

han resistit el cruel fibló dels desitjos 
terrenals. On no existeix temptació, el 
mèrit de suportar la seva dèbil veu és 
nul i no pot exigir-se recompensa.

30. Per molt que siguem capaços de fer-
ho, tanmateix només podem prometre 
donar-te d’acord amb els teus mèrits. 
Sigues creditor de molt i nosaltres 
demostrarem que som honestos 
deutors; sigues creditor de poc, i només 
pots esperar una resposta equivalent.

K.H.





DESEMBRE

PERSEVERANÇA

Mentre ell perseveri, em trobarà 
disposat a ajudar-lo.

M.

1. Els gèrmens creixeran, Germà meu, 
i tu et sorprendràs. Paciència, Fe, 
Perseverança.

S.

2. Recorda que cap esforç es perd mai 
i que per un ocultista no existeix el 
passat, ni el present, ni el futur, sinó 
sempre un Etern Ara.

K.H.

3. Persevera, i tant que estiguis “sobre la 
veritable pista” com no, si ets sincer, 
triomfaràs, perquè jo t’ajudaré.

K.H.

4. Així doncs, pas a pas, i després d’una 
sèrie d’entrebancs, el xela aprèn, 
per amarga experiència, a frenar i a 
guiar els seus impulsos; perd la seva 
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irreflexió, la seva autosuficiència i mai 
cau en els mateixos errors.

K.H.

5. Fins aquí estic satisfet dels teus 
esforços. Persevera i segueix 
ensenyant.

K.H.

6. El coneixement per a la ment, com 
l’aliment per al cos, són per nodrir 
i ajudar al desenvolupament, però 
cal una bona digestió, i com més 
cabalment i gradualment es realitza el 
procés, tan millor per al cos i per la 
ment.

M.

7. Sigues indulgent amb el món i amb 
aquells que t’envolten. Sigues pacient 
i sincer amb tu mateix... Sigui el que 
sigui el que passi, has de saber que jo 
vetllo per tu.

K.H.

8. Vols abastar massa coneixement 
alhora,  estimat amic; tu no pots 
arribar a controlar tots els misteris.

K.H.

9. És una tasca per tota la vida la que 
has escollit i, per alguna raó, en lloc de 
generalitzar, te les empesques sempre 
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per recolzar-te en aquells detalls que 
demostren ser els més difícils per un 
principiant.

M.

10. Així, a poc a poc, el que ara és 
incomprensible, arribarà a ser 
autoevident; i el sentit místic de moltes 
sentències brillarà fins i tot a l’exterior 
davant la mirada de la teva Ànima, 
com una transparència il·luminant la 
foscor de la teva ment. Aquesta és la 
trajectòria  del progrés gradual.

K.H.

11. Deixa únicament que t’adverteixi que, 
sigui el que sigui el que facis, no et paris 

a la meitat; podria resultar desastrós 
per tu.

K.H.

12. Coneixes el nostre lema i saps que la 
seva aplicació pràctica ha suprimit la 
paraula “impossible” del vocabulari 
de l’ocultista. Si aquest no es cansa 
d’intentar-ho, pot descobrir la més 
noble de totes les realitats, el seu 
veritable Jo.

K.H.

13. L’home gran és aquell que és el més 
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fort en l’exercici de la paciència.
K.H.

14. Així doncs, que l’esperança d’una 
introducció més àmplia en els nostres 
misteris sota circumstàncies més 
convenients —la creació de les quals 
depèn enterament de tu— t’inspiri 
paciència per esperar, perseverança 
per seguir endavant i una preparació 
completa per rebre la beneïda 
consumació de tots els teus desitjos.

M.

15. Si haguessis arribat a mi com un noi de 
disset anys, abans que el món haguera 
posat la seva pesada mà sobre tu, la 
teva tasca hagués estat vint vegades 
més fàcil.

K.H.

16. Quin millor sender cap a la il·luminació 
per la qual estàs esforçant-te, que la 
conquesta diària del Jo, la perseverança 
tot i la manca d’un progrés psíquic 
visible, el fet de suportar la desgràcia 
amb aquesta serena fortalesa que es 
converteix en un avantatge espiritual?

K.H.

17. No oblidis les paraules que un cop 
et vaig escriure... “d’aquells que es 
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comprometen en les ciències ocultes” 
aquell que ho fa ha d’assolir la meta o 
perir.

K.H.

18. Cap esforç es perd mai, tota causa ha 
de produir els seus efectes. El resultat 
pot variar segons les circumstàncies 
que formen part de la causa.

K.H.

19. El (el xela) té llibertat i no se li 
demanaran comptes per utilitzar 
les paraules i les expressions més 
abusives en relació amb les actituds 
i les ordres del seu guru, sempre que 
surti victoriós de l’apassionant prova; 
amb la condició que resisteixi a totes 
i cadascuna de les temptacions; que 
rebutgi tot afalac i que demostri que 
res, ni tan sols la promesa d’allò que és 
més valuós per a ell que la vida, d’allò 
que és el més preciós dels dons, el seu 
futur adeptat, no pot desviar-lo de la 
senda de la veritat i de l’honestedat, ni 
forçar-lo a convertir-se en un impostor.

K.H.

20. No tinguis por, no defalleixis, tingues 
fe en l’ideal que ara pots percebre 
feblement.

K.H.
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21. Un cop empresa la marxa definitivament 
pel camí del gran Coneixement, dubtar 
és córrer el risc d’embogir; parar-se en 
sec és caure, retrocedir és precipitar-
se enrere i caure de cap en l’abisme. 
No temis si ets sincer, i tu ho ets ara.

K.H.

22. Cerca ardentment la Veritat i la Llum 
i aprèn a seguir-les a qualsevol preu a 
mesura que les trobis.

K.H.

23. Tot i el poc que tu creus que pots 
aconseguir psíquicament en aquesta 
encarnació, recorda que el teu 
desenvolupament interior segueix el 
seu curs en cada moment, i que cap a 
la fi de la teva vida, igual que en l’inici 
del teu pròxim naixement, el teu mèrit 
acumulat et portarà tot el que anheles.

K.H.

24. Que ella compleixi el seu deure per 
la Societat, que sigui fidel als seus 
principis i la resta arribarà en el 
moment oportú.

K.H.

25. El meu germà comprèn que un cop 
s’han sembrat les llavors, han de 
deixar-se abandonades a si mateixes 
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i a la Natura; qualsevol mà massa 
impacient que vulgui interferir-les 
cada dia, tractant d’ajudar al seu 
desenvolupament remenant-les cap 
amunt i no deixant-les quietes, és 
més que probable que les arribi a fer 
malbé, que s’assequin i que es morin 
per sempre.

S.

26. Quants pocs dels molts pelegrins que 
s’han posat a caminar sense mapa ni 
brúixola per aquest oceà sense límits 
de l’Ocultisme arriben a la terra tan 
desitjada!

K.H.

27. Recorda: pel fet que estem jugant una 
partida arriscada i les apostes són 
ànimes humanes, és pel que et demano 
que carreguis de paciència la teva. 
Tenint present que he de tenir cura de 
la teva “Ànima” i també de la meva, em 
proposo fer-ho així a qualsevol preu, 
tot i amb el risc de ser mal comprès 
per tu.

K.H.

28. No estiguis impacient per rebre 
“instruccions”. Sempre tindràs les 
que necessitis a mesura que et facis 
creditor d’elles, però no seran més de 
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les que mereixis o de les que puguis 
assimilar.

K.H.

29. Així doncs, el coneixement únicament 
es pot anar comunicant gradualment; 
i alguns dels més grans secrets, si 
actualment s’expliquessin als teus ben 
preparades oïdes, podrien sonar-te 
com un absurd galimaties... Aquesta 
és la veritable causa de la nostra 
reticència.

K.H.

30. Als ulls dels “Mestres” ningú està mai 
“absolutament condemnat”. Igual que 
la joia perduda es pot recuperar de 
les mateixes profunditats del llot de 
l’estany, així pot ser arrabassat el més 
perdut dels éssers del fang del pecat, 
tan bon punt com la preciosa Gemma 
de les Gemmes, el rutilant germen de 
l’Àtma, es desenvolupi. Cada un de 
nosaltres ha de fer això per si mateix, 
cadascú pot fer-ho, tan sols que ho 
vulgui i perseveri.

K.H.

31. El teu progrés espiritual és molt 
més gran del que tu saps o del que 
puguis imaginar, i fas bé en creure 
que aquest desenvolupament és en si 



més important que la seva realització 
per part de la teva consciència del pla 
físic.

K.H.
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