
 

Guia do Meditador para Crises 
 

Acontecimentos recentes parecem mostrar nosso mundo sendo virado de 
cabeça para baixo, com estresse social, econômico e religioso em todos os 
lugares. Algo bom pode vir disso?  

"Um momento de crise é um tempo muito valioso. Quando tudo está estabelecido 
e não há nenhuma crise, as coisas estão mortas. Quando nada está mudando e a 
aderência ao velho é perfeita é quase impossível mudar a si mesmo. Quando tudo 
está um caos, nada é estático, nada é seguro, ninguém sabe o que vai acontecer 
no momento seguinte – em um momento tão caótico – você está livre, você pode 
mudar. Você pode atingir o âmago do seu ser. 

"Quando a sociedade está em crise e tudo está em crise, o caos permeia tudo – 
esse é o momento; Você pode escapar de sua prisão. É fácil, porque ninguém está 
vigiando você, ninguém está atrás de você. Você é deixado sozinho. As coisas são 
de tal forma que todo mundo está se incomodando com seu próprio negócio-
ninguém está olhando para você. Este é o momento. Não perca esse momento." 

Osho, Yoga: A New Direction, Talk #10 

https://shop.osho.com/pt/yoga-the-science-of-the-soul-v5-looking-goal-need


 

Se a crise dá a oportunidade para a transformação, o que podemos fazer para 
apoiar este acontecimento? Para realizar a transformação global, parece-me que 
meditação, amor, comprometimento e ação são necessários. Eu sinto um senso 
de responsabilidade para com a existência de preservar esse dom da vida e da 
consciência, mas às vezes parece difícil me mover para a ação.  

"Comprometimento não é necessário, porque o comprometimento está vinculado 
a tornar-se velho; Isso não irá corresponder ao frescor do momento. 
Comprometimento é escravidão ao passado. E você não tem que fazer nada. Se 
seu coração está cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de meditação, a ação 
vai acontecer. Quando a ação acontece por si mesma, ela é uma flor tão bonita. 
Em vez disso, você se força com encargos desnecessários – responsabilidade, 
comprometimento, ação – e você não entende que a crise global é tão grande e 
você é tão pequeno, que medidas você pode tomar? 

"Responsabilidade, comprometimento e ação para salvar este lindo planeta – 
esses encargos são desnecessários. Desfrute o momento, cresça sua consciência, 
seja mais espontâneo, mais compassivo, mais amoroso sem compromissos, sem 
grande megalomania para salvar o planeta inteiro. Rejubile-se nele e desta alegria, 
a ação vem espontaneamente – você não precisa agir." 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 

Mas eu me sinto desconfortável sentado sem fazer nada...  

"Você não precisa de nenhuma atividade. Silenciar e ser meditativo são 
suficientes; Elas são forças muito maiores do que a sua pequena atividade. E a 
partir do seu silêncio talvez alguma ação possa surgir que será útil em fazer o 
planeta mais glorioso, mais esplendoroso. O que estou tentando dizer é prove à 
existência que este planeta é tão precioso que permitir que ele seja destruído é 
pura bobagem.  

"Você não precisa agir! Você precisa simplesmente meditar, ficar em silêncio, 
estar amando, encher o mundo inteiro com o riso. E o riso é muito mais poderoso 
do que qualquer arma nuclear. Preencha todo o universo com amor. Um mundo 
cheio de amor não vai decidir ir para a guerra." 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 

https://shop.osho.com/pt/audio-books/series-of-osho-talks/hari-om-tat-sat-the-divine-sound-that-is-the-truth
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Ultimamente, a vida parece ter sido nada além de uma crise atrás da outra, sem 
nenhuma maneira de evitar isso!  

"O humano sempre está em crise. O humano é crise constante. Não é acidental é 
essencial. Ser humano consiste viver em crise, por isso ansiedade, tensão, 
angústia. O humano é o único animal que cresce, que se move, que se torna. O 
homem é o único animal que não nasce completo, que nasceu como um processo. 
O humano é aberto. Seu ser consiste em tornar-se. Por isso a crise.  

O humano não pode se colocar como garantia, caso contrário ele estagna e 
vegeta. A vida permanece somente quando você está se movendo de um lugar 
para outro lugar. A vida é o movimento entre dois lugares. Você não pode estar 
vivo em um só lugar-essa é a diferença entre uma coisa morta e um fenômeno 
vivo. Uma coisa morta permanece no mesmo lugar; é estática. A coisa viva se 
move – não só se move, salta, pula. A coisa morta permanece sempre no 
conhecido. O fenômeno vivo vai se movendo do conhecido para o desconhecido, 
do familiar para o não familiar. Esta é a crise. O humano é o mais vivo.  

"Você tem que ir se movendo. O movimento cria problemas, porque o movimento 
significa que você tem que ir morrendo para aquilo que você conhece. Você tem 
que ir morrendo para o passado, que é familiar, que é confortável, que é 
acolhedor. Você viveu isso, tornou-se hábil nisso, você aprendeu muito sobre isso. 
Agora não há nenhum perigo nisso. Ele se encaixa com você, você se encaixa nisso. 
Mas o humano tem que se mover, o humano tem que continuar a aventura. Você 
é um humano só quando for se movendo continuamente nessa aventura – a partir 
do conhecido para o desconhecido." 

Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, Talk #7 

Os velhos costumes parecem não funcionar mais, mas o que podemos substituí-
los? 

"Estamos vivendo os momentos mais significativos que já houve, porque é um 
tempo de grande colapso. Ou a humanidade desaparece ou uma maneira 
totalmente nova de vida vai chegar. Esses momentos são muito críticos; é a maior 
crise que o humano já encontrou. As assim chamadas religiões destruíram metade 
do mundo, o mundo interior e a ciência está destruindo a outra metade. 

https://shop.osho.com/pt/wisdom-of-sands-v2-answer-answers-mao


 

"Precisamos de um tipo totalmente diferente de religião e um tipo totalmente 
diferente de ciência, uma ciência que ajuda a ecologia – e precisamos de um tipo 
totalmente diferente de religião, uma religião que dê liberdade, não escravidão, 
que ajuda você a ser você mesmo, o que não é nenhuma imposição. A ciência é 
um estupro na natureza e a religião tem sido um estupro na sua consciência 
interior. Ambos falharam ambos têm sido destrutivos.  

"Uma nova visão é necessária. Nunca foi necessária tanto quanto é necessária 
agora, porque o tempo é muito limitado. A capacidade de destruir esta terra é tão 
vasta, que você não pode nem imaginar para que nós reunimos tal capacidade de 
destruição. E vamos acumulando mais todos os dias. Pode ser um país comunista 
ou um país capitalista, não faz diferença; Mas cada país está tentando colocar 
toda a sua energia para a guerra, para a destruição. Estamos sentados sobre um 
vulcão, nosso próprio fabricado, feito por nós mesmos; Ele pode entrar em 
erupção a qualquer momento. Antes que irrompa temos que encontrar uma nova 
ciência e uma nova religião." 

Osho, The Secret, Talk #3 

"Se nós pudermos transformar mais pessoas em amáveis, celebrando, mais 
espontâneas, a crise global pode ser evitada. Mas não leve isso muito a sério, seja 
brincalhão sobre isso. Se a existência quer que este planeta não exista mais, quem 
somos nós para impedi-la? " 

Osho, Hari Om Tat Sat, Talk #41 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Zeba, Delhi, India 

Cresci ouvindo a voz de Osho em minha 
casa porque meus pais eram Osho 
sannyasins. Então eu, naturalmente, fui em 
direção ao Programa Creative Living do 
Osho International Meditation Resort, 
Pune. Aqui eu aprendi a dar minha energia 
total para algo que estou fazendo. 
Podemos aprender muito de nossos 
problemas, desafios porque aqui podemos 
olhá-los. O problema não parece ser um 
problema. Se o colega não está tão 

entusiasmado como você está, você só dê o seu melhor... e a outra pessoa captura a 
energia. Eu era uma executiva de escritório em Delhi. Lá você não olha para uma 
situação; Você está tão envolvida no drama que você mesmo se empolga. Aqui você 
pode ter algum tempo para si mesma também, olha para seu ser interior. Esta é uma 
forma incrível para aprender algo que você pode implementar no seu dia a dia. Eu 
posso falar sobre uma grande mudança em mim: Eu era louca por um sorvete, mas 
depois que eu provei meu ser interior, não desejo tanto mais um sorvete!  
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Mail Today’s Eat, Pray & Love: Por Que Você Não Deve Temer a Dor 
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EVENTOS DE MEDITAÇÃO 

OSHO CENTROS LISTADOS NA GLOBAL CONNECTIONS 
 

 



 

OSHO Information and Festival Center  

Anand Goloka (Claudio Jahara) 

Rua Muqui, 91 Casa Várzea 

Teresópolis 25953-680 - RJ 

Tel.: +55 21 41485024 cell: 21 983376399 

Email: info@oshobrasil.com 

Meditations 

-Occasionally: Osho Dynamic Meditation, Osho Kundalini Meditation, Evening Meditation Meeting 

Other Activities: OSHO Meditation Events, Osho Meditation Festivals  

Facilities: Local and rented public places 

http://www.oshobrasil.com 

https://www.facebook.com/oshobrasil.brazilii/ 

 

OSHO Information Center 

Akhila and Dayita 

Rua Amalia de Noronha 292 

Sao Paulo  

05410-010 

Tel.: +55 1145636943 cell 976206610, 11982744993 

Email: terapiaslotus292@gmail.com 

Other Activities: OSHO Meditations, Events 

Facilities: Rented public space 

https://www.facebook.com/escolademeditacao 

http://terapiaslotus.com.br/ 

 

OSHO Information Center 

Jivan Vistara 

Rua S. Luiz 260 

Nova Lima 340000-000 - MG 

Tel.: +55 (31)99201700 

Email: vistara@sacredcircle.in 

Meditations 

-Occasionally: Osho Dynamic Meditation, Osho Kundalini Meditation, Evening Meditation Meeting 

Other Activities: OSHO Meditation Events, Courses, Sessions 

Facilities: Home country side place 

http://sacredcircle.in/post/16/77/OSHO-Information-Center/ 
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