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Estou atualmente trabalhando como 
jornalista de vídeo freelance em Delhi. Eu 
cresci em uma família Tamil conservadora 
no Sul, com um fundo religioso. Eu trabalho 
principalmente com agências de notícias, 
com ONGs gerando muitas reportagens e 
agora estou trabalhando no meu próprio 
documentário – algo sobre saúde mental 
em mulheres. Eu ainda estou refinando a 
ideia, então é um trabalho em andamento. 
Tenho trinta anos e me mudei para Nova 

Deli há oito anos.  

Eu vim para o OSHO International Meditation Resort e estou passando por muitas 
mudanças na vida agora. Um amigo que tem vindo aqui e que sabe muito sobre 
atenção plena e consciência apresentou-me ao local e sugeriu que eu tentasse 
meditação. Eu tentei a meditação OSHO No-Dimensions em casa e adorei e decidi vir 
aqui, fazer tantas meditações quanto possível, estar comigo mesmo e começar a 
pensar o que eu estou fazendo agora e quero fazer a seguir. Estar ciente de que 
estou fazendo – esta é uma grande mudança para mim – eu vim aqui com nenhum 
sem objetivos e agora eu vou embora com muitas ferramentas valiosas que quero 
continuar a trabalhar.  

Minha intenção era não ficar esse tempo todo, ainda fiquei por duas semanas – 
incríveis! Todos os meus problemas passados vieram à tona durante esse tempo e 
embora as incidências eram pequenas, eles me mostraram padrões em meu 
comportamento, onde eu pude ver o que estou fazendo e isso me ajudou 
imensamente. Agora eu sei por que estou a fazendo o que estou fazendo – eu estou 
no processo e posso pegá-lo quando isso acontece. Reconhecer que todas estas 
coisas que eu nem sabia que eram "questões" faz-me muito mais leve, Considerando 
que no passado eles me incomodavam e os ignorei. Definir limites é algo que nunca 
fui capaz de fazer. Eu aceitei como parte da minha personalidade e agora sei que  



 

posso ser assertivo quando preciso. Este e muitos mais dos tais condicionamentos 
que tenho largado.  

Meus dias aqui começaram com a OSHO Meditação Dinâmica, a coisa mais linda é 
começar o segundo estágio – eu tinha muita raiva e eu também adoro estágio do 
gibberish na meditação do Encontro Noturno. A transformação foi lenta, mas 
especialmente o gibberish transformou em coisas bonitas. Eu podia sentir luzes e eu 
já não tenho muitas coisas para me zangar. Eu também adoro a OSHO Meditação 
Kundalini – fiz isso todos os dias e dancei muito. Eu acordo, tomo um café e vou 
para a pista de dança e não me interessa quem está lá, quem não está lá – apenas 
danço para mim. É tem sido a melhor coisa até agora. Sabendo que eu poderia 
voltar e só continuar dançando. 
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