
 

    “Celebre agora. Cante, dance, ame, seja.” 
 

Osho, 
se uma pessoa quiser fazer apenas uma resolução de ano novo, o que você sugere?  

“Isto e apenas isto podem ser a resolução de ano novo: Eu resolvo nunca fazer 
quaisquer resoluções porque todas as resoluções são restrições do futuro. Todas as 
resoluções são prisões. Você decide hoje pelo amanhã? Você destruiu o amanhã.  

Deixe o amanhã ter seu próprio ser. Deixe ele entrar de sua própria maneira! Deixe-o a 
trazer seus próprios presentes.  

Resolução significa que você permitirá que apenas isto e não permitirá aquilo. Resolução 
significa que você gostaria que o sol se levantasse no ocidente e não no oriente. Se o sol 
nasce no oriente, você não abrirá suas janelas; Você manterá suas janelas abertas para o 
ocidente. 

O que é resolução? Resolução é luta. Resolução é ego. Resolução é dizer, 'Eu não posso 
viver espontaneamente'. E se você não pode viver espontaneamente, você não vive de 
jeito nenhum  – você só finge.  



 

Então deixe apenas uma resolução estar lá: ela é que você nunca fará qualquer 
resolução. Largue todas as resoluções! Deixe a vida ser uma espontaneidade natural. A 
única regra dourada é que não existe nenhuma regra dourada.” 

Osho, Walk without Feet, Fly without Wings, and Think without Mind, Talk #5 

“Com consciência os hábitos caem. Sem consciência, se você tentar largar o hábito será 
quase impossível. A única maneira de largar um hábito com a inconsciência é criar outro 
hábito, um hábito substituto. Isso pode acontecer  – você pode abandonar os cigarros, 
se começar a mascar chicletes. Você pode largar os chicletes, aí começa a mascar outra 
coisa. Você vai fazer algo estúpido. Não faz diferença se você fuma, ou se você masca 
chicletes; Você tem que fazer algo estúpido – porque você não pode permitir que sua 
boca fique relaxada. Lá no fundo na boca e nos lábios há uma tensão e essa tensão é 
que cria o hábito. Você pode mudar um hábito pelo outro, mas o mesmo padrão vai 
estar lá; goma de mascar ou fumar cigarros não faz diferença.” 

Osho, Journey to the Heart, Talk #6 

“Viva conscientemente, sem nenhuma estrutura, então, você nunca será pego em um 
sistema contraproducente. Caso contrário, isso também acontece: você aprende uma 
coisa, é lindo, mas só por alguns dias vai ficar bonito; em breve se tornará um hábito e 
novamente você vai se encontrar rodeado por um hábito, engaiolado.  

A vida real tem que ser vivida sem hábitos. Você ouviu, uma e outra vez foi dito a você, 
'Abandone maus hábitos.' Eu digo: largue os hábitos como tal! Não há bons e maus 
hábitos: todos os hábitos são ruins. Permaneça sem hábitos, viva sem hábitos, então 
você vive momento a momento em liberdade – e isto é a vida de um revolucionário.” 

Osho, The Secret of Secrets, Talk #22 

“Qualquer hábito pode ser descartado. Não há nenhum hábito que não possa ser 
descartado. Se houver algum hábito que não possa ser descartado, então não é um 
hábito de jeito nenhum. Deve ser mais profundo do que um hábito: é sua natureza. E 
esta atitude negativa não é natural, porque toda criança nasce como uma atitude 
positiva. Atitude negativa é aprendida com a sociedade. Tente isso, hum? – e desfrute 
disso. 

Veja o que acontece. Você será abalado, mas isso é tudo que deve ser feito. Você tem 
que ser abalado... você tem que ser completamente destruído. E quando você se tornou 
capaz de dizer 'Sim', então eu permitirei que você diga sim ou não. Então você está livre. 
Então faça mais rápido se você quiser ficar livre disso!” 

https://shop.osho.com/pt/audio-books/individual-osho-talks/walk-without-feet-life-live-reich
https://shop.osho.com/pt/audio-books/individual-osho-talks/until-you-die-choose-idiot-ananda
https://shop.osho.com/pt/audio-books/individual-osho-talks/secret-of-secrets-aloneness-alone-stalin


 

Osho, Dance Your Way to God, Talk #8 

“Na celebração o ego desaparece. Essa é a beleza, esta é a divindade da mesma. Quando 
você está celebrando, você não é mais; a celebração é; você não é. Lentamente, pouco a 
pouco a realização amanhece em você que quando você não é mais, o nirvana é. Então 
um dia, a pessoa simplesmente esquece tudo sobre si mesma. Esquecer-se de si mesmo 
é conhecer a si mesmo. Não ser é o caminho. Ser vem de não ser. O ser surge através do 
nada, mas como ser o nada?  

Há duas maneiras que têm sido praticadas. Uma é a maneira falsa, você faz esforço. Mas 
isso cria o ego e o Eu; o monge se torna um dos egos mais cristalizados. Esse é um falso, 
um pseudo caminho.  

O único caminho verdadeiro é quando você começa a dançar e a cantar. Começa a 
perder-se de si mesmo, começa a se abandonar, torna-se bêbado. Então pequenos 
vislumbres começam a chegar a você. De repente algo acontece: por alguns momentos, 
você é e você não é. Como se uma porta se abrisse, você vê uma visão totalmente 
diferente da realidade.  

A gestalt muda: não há nenhuma matéria, há apenas consciência. Não há nenhuma 
escravidão, há apenas liberdade. E nunca houve qualquer miséria; foi só imaginação. 
Tudo é alegria e êxtase. Estes momentos surgem e lentamente, pouco a pouco a trilha é 
criada em você. Eles se tornam frequentes visitantes, aí, então, de repente, um dia eles 
decidem residir em você. Então por vinte e quatro horas de cada dia a pessoa se 
encontra em um tipo de dança.” 

Osho, Believing the Impossible Before Breakfast, Talk #28 
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