
 

Relacionando-se 
 

Em um relacionamento amoroso, mas atraída por outra pessoa? 

"Duas coisas para lembrar. Primeira: o amor cresce apenas em profunda intimidade 
e confiança. Se você mudar as pessoas, de A para B, de B para C, é como se você 
tivesse transplantado seu ser de um lugar para outro. Você nunca vai criar raízes – 
a árvore crescerá frágil e fraca. 

Para ganhar força são necessárias raízes profundas e obter tempo de enraizamento 
é preciso. E para o amor até a eternidade não é suficiente, lembre-se, porque o 
amor pode crescer e crescer e crescer – não há fim para ele. Há um começo, mas 
não há fim. Então não tome o amor como uma coisa superficial. O amor não é 
apenas um relacionamento. Através do amor, todo o seu ser tem de ser 
descoberto. Ele é sagrado. 

Mas no Ocidente isso se tornou muito profano; isso quase perdeu seu significado. 
Tornou-se cada vez mais sexual e corporal, muito superficial e casual. Na verdade 
eu temo que o Ocidente possa perder a própria dimensão do amor. As pessoas  



 

podem se esquecer completamente que havia uma possibilidade de crescimento 
infinito interior nele.” 

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

"Se é uma questão de excitamento, então é bom trocar de parceiros. Então você 
está mais excitado; seu parceiro é algo a ser descoberto. Com um antigo parceiro 
tudo é conhecido e se estabeleceu – o território é conhecido. A pessoa começa a se 
sentir um pouco cansado, um pouco entediado. Isto é natural.  

Mas se você ama a pessoa, você ama mesmo o tédio. Se você ama a pessoa, você 
também ama seus velhos hábitos, costumes antigos, o antigo território. Coisas 
antigas têm um charme próprio. Só o cadeira velha que você se senta – tem algo 
que nenhuma outra cadeira pode dar. Ela se encaixa perfeitamente; Não só você 
sabe disso, ela também sabe de você."  

Osho, Hammer on the Rock, Talk #3 

Estou tendo dificuldade no meu relacionamento com minha namorada e gostaria 
de saber se devo continuar ou não.  

"Todos os relacionamentos são relacionamentos de amor/ódio. Nenhum 
relacionamento é de puro amor e nenhum relacionamento é de puro ódio. É 
ambos amor e ódio. Se você for verdadeiro estará em dificuldades. Se você diz a 
uma mulher: 'Meu relacionamento com você é de ambos amor e ódio. Eu te amo 
como nunca amei ninguém e te odeio como nunca odiei ninguém', vai ser difícil 
para você se casar, a menos que você encontre uma mulher meditativa que pode 
entender a realidade; a menos que você possa encontrar uma amiga que pode 
compreender a complexidade da mente.  

A mente não é um mecanismo simples, ela é muito complexa e através da mente 
você pode nunca se tornar simples porque a mente vai criando decepções. Ser 
meditativo significa estar ciente do fato de que a mente está escondendo algo de 
você, você está fechando os olhos para alguns fatos que são perturbadores. Mais 
cedo ou mais tarde aqueles fatos perturbadores vão entrar em erupção, dominá-lo, 
e você se moverá para o lado oposto. E o oposto não existe em um lugar muito 
distante, em alguma estrela; o oposto está escondido atrás de você, dentro de  
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você, em sua mente, no próprio funcionamento da mente. Se você puder entender 
isto, você vai parar no meio." 

Osho, The Empty Boat, Talk #2 

Estou com ciúmes quando meu amado mostra interesse em outras mulheres. Eu 
o amo muito, mas estou muito descontente com isso. Por favor me ajude.  

"O sexo cria ciúmes, mas é uma coisa secundária. Não é uma questão de como 
descartar o ciúme; Você não pode abandoná-lo porque não é possível abandonar o 
sexo. A questão é como transformar o sexo em amor; Então o ciúme desaparece.  

Se você ama uma pessoa, o próprio amor é garantia suficiente, segurança 
suficiente. Se você ama uma pessoa, você sabe que ela não pode ir para qualquer 
outra pessoa. E se ela for, ela vai; nada pode ser feito. O que você pode fazer? Você 
pode matar a pessoa, mas uma pessoa morta não será de muita utilidade.  

Quando você ama uma pessoa você confia que ela não pode ir para qualquer 
outra. Se ela for, não há amor e nada pode ser feito. O amor traz esse 
entendimento. Não há nenhum ciúme.  

Se o ciúme existe, saiba bem, que não existe amor. Você está jogando um jogo; 
Você está escondendo o sexo por trás do amor. O amor é apenas uma palavra 
pintada; a realidade é sexo." 

Osho, A Bird on the Wing, Talk #5 

Sinto-me frustrado e desequilibrado em meus relacionamentos com as pessoas. 
Agora não estou em um relacionamento.  

"Você precisa de algum relacionamento – isso vai se assentar em você. O amor é 
uma necessidade básica, tão básica como o alimento. Sem comida e sem amor 
você começará a encolher. Sem comida o corpo começará a morrer. Sem amor, seu 
íntimo começa a morrer. Você precisa de algum relacionamento de amor suave. 
Você precisa de uma mulher que possa te amar como uma mãe e imediatamente 
suas energias vão se assentar; caso contrário, podem haver grandes problemas – é 
possível você se dividir em duas personalidades.  
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O amor une você. Sem amor, todo mundo tem duas mentes – os hemisférios 
direito e esquerdo, que são separados. Só uma muito pequena ponte existe entre 
os dois. Quando você ama uma pessoa profundamente aquela ponte torna-se cada 
vez mais forte, torna-se mais ampla, maior.  

Em um relacionamento profundo, íntimo, um momento chega quando os 
hemisférios direito e esquerdo não são mais duas coisas separadas. Eles se tornam 
um todo. É por isso que o amor parece tão irracional. O amor parece tão absurdo e 
cego para as pessoas que estão demasiadamente penduradas em suas cabeças. É 
irracional, porque ambas as polaridades se encontram e se misturam e se tornam 
uma só. É um tremendo caos mas muito belo. E tudo que é belo vem do caos. 
Todas as estrelas nascem do caos.  

Mover-se para um relacionamento com a ideia de que a partir do amor você tem 
que atingir a meditação. O amor pode ajudar tremendamente se você estiver 
corretamente atento. Caso contrário, o amor é muito destrutivo. Destrói muitas 
pessoas. Ele simplesmente dá problemas, ansiedade, angústia, tristeza, depressão, 
frustração. Mas não há nada errado com o amor; algo está errado dentro da 
pessoa, em sua atitude. Ele não poderia usar o amor. Lembre-se sempre de que a 
síntese interna é necessária. O exterior é apenas um meio para o interior, mas o 
interior é o objetivo." 

Osho, Beloved of My Heart, Talk #4 

Um relacionamento amoroso é mesmo possível?  

"Relacionamento significa algo completo, acabado, fechado. O amor nunca é um 
relacionamento; o amor é uma relação. É sempre um rio fluindo, interminável. O 
amor não conhece nenhuma parada final; a lua de mel começa, mas nunca 
termina. Não é como um romance que começa em certo ponto e termina em outro 
ponto. É um fenômeno em curso. Amantes terminam, o amor continua. É um 
continuum. É um verbo, não um substantivo.  

E porque nós reduzimos a beleza do relacionar-se em um relacionamento? Porque 
estamos com tanta pressa? – Porque se relacionar é inseguro e o relacionamento é 
uma segurança, o relacionamento tem uma certeza. Relacionar-se é só um 
encontro de dois estranhos, talvez apenas um pernoite e pela manhã nos 
despedimos. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? E estamos com tanto medo  



 

que nós queremos ter certeza, queremos torná-lo previsível. Gostaríamos que 
amanhã fosse de acordo com nossas ideias; Não permitimos a liberdade do 
amanhã dar sua própria condução. Então nós imediatamente reduzimos cada 
verbo em um substantivo.”  

Osho, The Book of Wisdom, Talk #14 

Qual é a sua visão para relacionar-se?  

“Vou apresentar uma visão totalmente nova: homens e mulheres juntos em uma 
amizade profunda, numa relação amorosa - meditativa, como totalidades 
orgânicas, podem alcançar a meta a qualquer momento que eles queiram. Porque 
o objetivo não está fora de você, ele é o centro do ciclone; ele é a parte mais 
interna de seu ser. Mas você pode encontrá-lo somente quando você está inteiro e 
você não pode ser um todo sem o outro.  

Homem e mulher são duas partes de um todo.  

Assim, ao invés de perder tempo em lutar, tente entender um ao outro. Tente se 
colocar no lugar do outro – tente ver como um homem vê, tente ver como uma 
mulher vê. E quatro olhos sempre são melhores que dois olhos; Você tem uma 
vista completa todas as quatro direções estão disponíveis para você.  

Mas uma coisa tem que ser lembrada: que sem meditação o amor está destinado a 
falhar; Não há nenhuma possibilidade de ser um sucesso. Você pode fingir e você 
pode enganar os outros, mas você não pode enganar a si mesmo. Você sabe no 
fundo que todas as promessas que o amor tinha dado a você permaneceram por se 
cumprirem. Só com meditação o amor começa a tomar novas cores, novas músicas, 
novas canções, novas danças – porque a meditação dá a você a visão para 
entender o polar oposto e nesse próprio entendimento o conflito desaparece.” 

Osho, Beyond Enlightenment, Talk #16 
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OSHO International Meditation Resort Impressions 
 

Roland Brisson, México 

Eu sou um arquiteto no México, construo 
casas e as vendo. Apercebi-me que eu 
deveria encontrar tempo para fazer algo 
mais importante do que ganhar dinheiro. 
Eu tenho lido livros do Osho há mais de 
quinze anos, neste ano eu decidi vir para o 

, Puna Osho International Meditation Resort
e inscrever-me no programa Osho 

. Neste programa, eu fiz Multiversity Plus
auto hipnose, vidas passadas, 
aconselhamento zen e um curso de 

respiração. Agora me sinto mais relaxado e presente na vida. A hipnose é uma boa 
maneira de ir mais fundo na meditação. A respiração trouxe algo no meu 
inconsciente que não vi antes. O aconselhamento zen me ajudou a relaxar e me 
mostrou como ajudar outra pessoa com problemas. Isso vai me ajudar a melhorar o 
meu relacionamento com minha família e amigos, bem como com os meus colegas. 
Eu trabalho com muitas pessoas e todo mundo tem um problema. O 
aconselhamento zen me ensinou como fazer perguntas e saber ouvir; como ajudar a 
pessoa a encontrar sua própria solução. Eu recomendaria este programa para as 
pessoas porque é bom para sua vida e trabalho. E sim, o resort de meditação é um 
lugar muito tranquilo que ajuda você a ser meditativo. 
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The Times of India’s The Speaking Tree: 

Radical, mas amorosa visão para um futuro de ouro 
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Deccan Chronicle: Palavras – Foco no Significado 
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