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O POSITIVO E O NEGATIVO 
Data: 01/06/70 – Ocasião: Viagens - Local: Kalkunte 

Eu estou contente que os aldeões de Kalkunte estejam tão profundamente conscientes dos benefícios 
da educação que decidiram dar a si mesmos uma nova e espaçosa escola, para o bem de suas 
crianças. Apesar dos escassos e incertos ganhos na dura labuta, eles estão separando uma porção para 
esta boa causa. Este é um templo de Saraswati, a deusa do aprendizado e, assim, a deusa da liberação, 
porque a liberação vem através do despertar intelectual da unidade que serve de base para a 
diversidade. O rio Ganges simboliza a ação altruísta, o rio Yamuna a devoção divina, e em Prayag um 
terceiro rio, Saraswati, se junta a eles, para desaguar no mar - o saraswati simboliza o conhecimento 
espiritual. 

Os corações das crianças não estão manchados por desejos sensórios. Os professores e pais, os 
amigos e os mais velhos, estragam as crianças com seus exemplos e condutas. Eles embaçam a 
natureza imaculada delas. Se pelo menos elas pudessem crescer em uma atmosfera espiritual 
apropriada, se lhes fosse permitido aproximar-se de Deus, elas seriam boas, justas, humildes e puras. 
Isso não significa que seriam fracas; elas seriam fortes, com toda a força da verdade. Então, seriam de 
inestimável utilidade para a nação; mas agora, quando a atmosfera espiritual é negada nas escolas, elas 
crescem como empecilhos na estrada do progresso e são problemas para elas mesmas e para a nação. 
Este é o motivo pelo qual Eu entrei na área da educação, estabelecendo faculdades para a nova era, 
para ambos os sexos, e em diferentes estados. 
Pólos Positivos e Negativos da Corrente Elétrica, Deus 
O Ministro da Educação falou agora a respeito de Deus ser a corrente elétrica, iluminando todas as 
lâmpadas com qualquer potência. Porém o interruptor que controla o fluxo da corrente é o coração de 
cada um. Vocês podem ligá-lo ou desligá-lo! Vocês podem negar Deus e vagar como cegos na 
escuridão, batendo com a cabeça em cada obstáculo. Ou podem acionar o interruptor e tirar proveito da 
luz. Até o fardo mais pesado se torna leve quando a luz de Deus incide sobre vocês. A escuridão gera 
doenças e miséria; a luz revela, desperta e torna a visão clara e a fé fortalecida e estável. 
Quando falamos da corrente elétrica, vocês devem considerar o positivo e o negativo, que juntos a 
produzem. O pólo positivo é a graça, a majestade divina, o poder, a compaixão, o banhar-se no sol de 
Sua glória. O pólo negativo é a consciência do “Não eu”, “Não meu”; a negação das experiências 
ilusórias do andar, do sonhar e dos estágios de sono profundo; a destruição da intrínseca estrutura da 
mente; o processo de depuração e limpeza. 
Os aldeões neste país estão divididos por facções internas; eles sofrem as conseqüências da desunião. 
Nenhum trabalho útil pode ser bem sucedido quando a metade do vilarejo é de idéia contrária, só porque 
a outra metade o iniciou! Os gostos e desgostos, preconceitos e preferências dos indivíduos são 
exageradamente transformados em sentimentos de ódio e inveja; e assim, amor, fé, entusiasmo e 
cooperação ficam impossibilitados de manter suas cabeças erguidas. A tarefa de prover saúde, 
educação e felicidade aos aldeões é gravemente abreviada por este motivo. 
A cabeça, as mãos, o estômago e os pés são parte do corpo; eles não existem separadamente à parte 
do resto do corpo. Todos podem ser incluídos em um só nome: corpo. Quando falamos de Pullaya ou 
Mallaya, queremos dizer, a composição de todos estes... membros, órgãos, nervos, respiração...tudo 
enfim. Se qualquer membro sofre um ferimento, Pullaya também sofre. Se qualquer membro for ajustado 
corretamente, todo o Pullaya se beneficia. A vila de Kalkunte também é um corpo, e seus membros são 
os muitos lares que abrangem a vila. Cada casa pode ter um nome ou descrição diferente; Srinivas, 
Lakshmi Nivas, ou simplesmente “a casa de Padhmanabha”, porém, todos estes nomes são incluídos 
em um só... Kalkunte! Todos os lares devem agir em unidade. Um membro não deve lutar contra o outro. 
Tornem-se Templos Ambulantes 
Eu me alegro que esta vila possua um templo antigo, mantido sempre muito limpo e com todos os ritos 
tradicionais de adoração habituais, meticulosamente seguidos na prática. Um templo onde Deus é 
adorado como uma entidade viva é como o coração para o indivíduo. Conta-se que não se deve dormir 
numa cidade onde não haja templo, porque as pessoas certamente são tão ímpias, que suas vidas 
correm perigo entre tais descrentes. Deus é o guardião, o corretor, o admoestador, o salvador; sendo 
assim, as pessoas devem nutrir o hábito de chamar por Ele, como uma presença viva. 
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O templo auxilia a suavizar o coração! Ele inspira as virtudes da compaixão e caridade. Ganância e 
crueldade se propagarão em uma atmosfera em que não haja devoção e adoração a Deus. Tornem-se 
templos ambulantes. Estejam conscientes do Deus que reside em vocês. Deus é quem os protege, provê 
suas necessidades e os guarda de serem vítimas de tendências perniciosas. 

O Deus Único é conhecido por muitos nomes; Ele é percebido de muitas formas. Há somente uma 
verdade. As pessoas discernem uma faceta de cada vez. Suas visões são muito limitadas para verem a 
totalidade. O mais breve momento de paz, o mais leve sabor de felicidade que qualquer ser pode atingir 
aqui, é somente uma gota da onda do oceano de paz e bem-aventurança que Deus é. Porque então 
odiar, competir, ter orgulho das posses, sofrendo a dor e o pesar? É muito bom poder cooperar, amar, 
viver em harmonia e ser conscientes de que vocês são Ele e Ele é vocês. 
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