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Porque Meditações Ativas? 

O homem moderno é um fenômeno muito novo. Nenhum método tradicional pode ser usado exatamente 

como existe porque o homem moderno nunca existiu antes. Então, de certo modo, todos os métodos 

tradicionais se tornaram irrelevantes. 

Por exemplo, o corpo mudou tanto, está tão drogado que nenhum método tradicional pode ajudar. Toda a 

atmosfera agora é artificial: o ar, a água, a sociedade, as condições de vida. Nada é natural. Você nasceu numa 

artificialidade; você cresceu nela. Portanto, os métodos tradicionais utilizados hoje em dia, serão prejudiciais. 

Eles precisam ser alterados de acordo com a situação atual. 

Outra coisa: a qualidade da mente basicamente mudou. Nos dias de Patanjali (o mais famoso comentarista de 

Yoga), o centro da personalidade humana não era a mente; era o coração. Antes disso, não estava nem mesmo 

no coração. Estava mais abaixo, perto do umbigo. O centro foi até mesmo além do umbigo. Agora, o centro 

está na mente. Eis porque ensinamentos como aqueles de Krishnamurti são atraentes. Nenhum método é 

necessário, nenhuma técnica é necessária; apenas compreensão. Mas se é apenas uma compreensão verbal, 

intelectual, nada muda, nada é transformado. Novamente se torna um acúmulo de conhecimento. 

"Eu uso métodos caóticos em vez de métodos sistemáticos porque um método caótico é muito útil para 

empurrar o centro da mente para baixo. O centro não pode ser empurrado para baixo através de nenhum 

método sistemático porque a sistematização é um trabalho mental. Através de um método sistemático, a mente 

será fortalecida; mais energia será acrescentada a ela. Através de métodos caóticos a mente é abandonada. Ela 

não tem nada a ver. O método é tão caótico que o centro é automaticamente empurrado da mente para o 

coração. Se você fizer meu método da  OSHO Dynamic Meditation  vigorosamente, caoticamente, não 

sistematicamente, seu centro se move para o coração. Assim há uma catarse. 

Uma catarse é necessária porque seu coração está tão sufocado, devido á sua mente. Sua mente se apoderou 

tanto de seu ser que ele lhe domina. Não há lugar para o coração, então os anseios do coração são sufocados. 

Você nunca riu de todo coração, nunca viveu de todo coração, nunca fez nada de todo coração. A mente 

sempre aparece para sistematizar, para tornar as coisas matemáticas e o coração é suprimido. Portanto, 

primeiramente, um método caótico é necessário para empurrar o centro da consciência da mente para o 

coração. 

Portanto a catarse é necessária para descarregar o coração, para jogar fora as supressões, para tornar seu 

coração aberto. Se o coração se torna luminoso e descarregado, então o centro da consciência é empurrado 

para mais baixo ainda; ele vai para o umbigo. O umbigo é a fonte da vitalidade, a fonte semente da qual tudo 

mais procede: o corpo, a mente e tudo mais. 

Uso este método caótico muito cuidadosamente. A metodologia sistemática não irá lhe ajudar agora, porque 

a mente utilizará isso como seu próprio instrumento. Nem pode somente o canto de mantras ajudar agora, 

porque o coração está tão sobrecarregado que não pode florescer para um canto real. A consciência tem que 
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ser empurrada para a fonte, para as raízes. Somente então existe a possibilidade de transformação. Portanto, 

uso métodos caóticos para puxar a consciência para baixo da mente. 

Quando você está no caos, a mente pára de trabalhar. Por exemplo, se você está dirigindo um carro e de 

repente alguém passa na sua frente, você reage tão subitamente que isso não pode ser um trabalho da mente. A 

mente leva tempo. Ele pensa sobre o que fazer e o que não fazer. Portanto, quando existe a possibilidade de um 

acidente e você pisa nos freios, você sente a sensação perto de seu umbigo, como se fosse seu estômago que 

estivesse reagindo. Sua consciência é puxada para baixo até o umbigo devido ao acidente. Se o acidente pudesse 

ser calculado diante mão, a mente seria capaz de lidar com isso; mas quando você se envolve em um acidente, 

algo desconhecido acontece. Então você percebe que sua consciência se moveu para o umbigo. 

Se você perguntar a um monge Zen, "de onde você pensa?" ele coloca suas mãos na barriga. Quando os 

ocidentais tiveram contato com os monges japoneses pela primeira vez eles não podiam entender. "Que tolice! 

Como você pode pensar a partir de sua barriga?" 

Mas a resposta do Zen é muito significativa. A consciência pode utilizar qualquer centro do corpo e o centro 

que está mais próximo da fonte original é o umbigo. A mente está distante da fonte original, assim, se a energia 

da vida está indo para fora, o centro da consciência se torna a mente. E se a energia da vida está se movendo 

para dentro, finalmente o umbigo se tornará o centro. 

Métodos caóticos são necessários para empurrar a consciência para suas raízes, porque somente das raízes a 

transformação é possível. Do contrário você continuará verbalizando e não haverá transformação. Apenas 

conhecer o que é certo não é suficiente. Você precisa transformar as raízes; do contrário, você não mudará. 

Quando uma pessoa sabe a coisa certa e não pode fazer nada sobre isso, ela se torna duplamente tensa. Ela 

compreende, mas não pode fazer nada. A compreensão somente é significativa quando procede do umbigo, das 

raízes. Se você compreende a partir da mente, não há transformação. 

O supremo não pode ser conhecido através da mente, porque quando você está funcionando através da 

mente você está em conflito com as raízes de onde você procede. Todo seu problema é que você se moveu 

para longe do umbigo. Você veio do umbigo e você irá morrer através dele. Temos que retornar para as raízes. 

Mas retornar é difícil, árduo. 

Métodos tradicionais tem um apelo porque eles são tão antigos e tantas pessoas alcançaram através deles no 

passado. Eles podem ter se tornado irrelevante para nós, mas eles não eram irrelevantes para Buda, Mahavira, 

Patanjali ou Krishna. Eles eram significativos, ajudavam. Os métodos antigos podem ser sem sentido agora, mas 

porque Buda alcançou através deles eles têm um apelo. O tradicionalista sente: " Se Buda alcançou através 

desses métodos, porque não posso alcançar?" Mas agora estamos numa situação totalmente diferente. Toda a 

atmosfera, toda o pensamento-esfera, mudou. Cada método é orgânico para uma situação específica, para uma 

mente específica, para um homem específico. O fato de que os métodos antigos não funcionarem não significa 

que nenhum método é útil. Significa apenas que os próprios métodos precisam mudar. Como vejo a situação, o 

homem moderno mudou tanto que ele precisa de novos métodos, de novas técnicas. 

- Osho, The Psychology of the Esoteric, Talk #4 -  
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A Mente 

As pessoas vêm a mim e perguntam: "Como alcançar uma mente pacífica"? Eu digo a elas: "Não existe mente 

pacífica. Nunca ouvi falar disso." 

A mente nunca é pacífica, a não-mente é a paz. A mente em si nunca pode ser pacífica, silenciosa. A própria 

natureza da mente é estar tensa, pronta para a confusão. A mente nunca pode ser clara, não pode ter clareza, 

porque a mente é por natureza confusa, nebulosa. A clareza só é possível sem a mente, a paz é possível sem a 

mente, o silêncio é possível sem a mente, por isso nunca tente alcançar uma mente silenciosa. Se você fizer isso, 

desde o início você está se movendo em uma dimensão impossível. 

- Osho, Tantra: The Supreme Understanding, Talk #2 - 

  

Lembre-se sempre que tudo o que está acontecendo ao seu redor está enraizado na mente. A mente é 

sempre a causa, o projetor está fora, há apenas telas, você se projeta. Se você sente que é feio, então mude a 

mente. Se você sente que tudo o que vem da mente é infernal e um pesadelo então libere a mente. Trabalhe na 

mente, não com a tela, não vá pintá-la e tentar mudá-la. Trabalhe na própria mente. Mas há um problema, você 

pensa que é a mente. Então como você pode largá-la? Você sente que pode largar tudo, mudar tudo, pintar, 

redecorar, reorganizar, mas como você pode abandonar você mesmo? Essa é a raiz de todos os seus problemas. 

Você não é a mente, você está além da mente. Você se tornou identificado com ela, isso é verdade, mas você 

não é a mente. E este é o objetivo da meditação: dar-lhe pequenos vislumbres de que você não é a mente. Se 

por alguns momentos a mente pára, você ainda está lá! Pelo contrário, você é mais, transbordando com o ser. 

Quando a mente pára, pois é como se fosse uma drenagem continuamente fluída e você a pára de repente, 

você está transbordando de energia. Você se sente mais! 

Se mesmo por um único momento você se torna consciente de que a mente não está lá, mas eu sou, você 

atingiu o núcleo profundo da verdade. Daí então vai ser fácil sumir com a mente. Você não é a mente, caso 

contrário, como você poderia sumir com si mesmo? A identificação deve ser descartada em primeiro lugar, 

então a mente pode ser descartada. 

Osho, The Book of Nothing: Hsin Hsin Ming, Talk #5 – 

 

Quando toda a identidade com a mente cair, quando você é um observador nas colinas e a mente fica lá no 

fundo na escuridão dos vales, quando você está nos picos ensolarados, apenas uma testemunha pura, vendo, 

observando, porém não se identificando com qualquer coisa – boa ou ruim, pecador ou santo, isto ou aquilo – 

percebemos que todas as questões se dissolvem. A mente se derrete, evapora. Você é deixado como um ser 

puro, apenas uma existência pura, uma respiração, um batimento do coração, totalmente no momento, sem 

passado, sem futuro, portanto não há presente também. 

- Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 1, Talk #6 - 

 

A mente é ilusória, parece existir, mas não existe, parece tanto existir que você acha que você é a sua 

própria mente. A mente é maya, a mente é apenas um sonho ilusório, a mente é apenas uma projeção, não há 



Cia do Ser | Treinamento para Facilitadores de Meditações OSHO | Gabriel Saananda 4 

nada nela, parece com uma bolha de sabão flutuando sobre um rio. Quando o sol está subindo, os raios 

penetram na bolha e um arco-íris se cria e não há nada nele. Quando você toca a bolha ela se rompe e tudo 

desaparece, o arco-íris, toda a sua beleza, nada sobra. Apenas o vazio se torna um com o vazio infinito. Apenas 

uma parede estava lá, a parede da bolha. Sua mente é apenas a parede da bolha: dentro, o seu vazio, fora, o meu 

vazio. É apenas uma bolha, toque e a mente desaparece. 

- Osho, A Bird on the Wing, Talk #2 - 

 

Você diz: "Por que você é tão contrário a mente"? Eu não sou contra a mente, estou simplesmente dizendo a 

verdade, dizendo o que é a mente. Se você ver o que a mente é, você vai cair. Quando eu digo solte a mente, 

eu não sou contra a mente. Estou simplesmente deixando claro para você o que a mente é, o que ela tem feito 

com você, como ela tornou-se um cativeiro para você. 

Não é uma questão de usá-la ou abusar dela. A mente em si é o problema, não o seu uso ou abuso. E lembre-

se, você não pode usar a mente até que você saiba estar sem a mente. Somente as pessoas que sabem como 

ficar sem a mente são capazes de usar a mente, caso contrário, é a mente que os usa. É a mente que está 

usando você, mas a mente é muito inteligente, ela vai enganar você. Ela continua dizendo: "Você está me 

usando". 

É a mente que está usando você. Você está sendo usado, a mente tornou-se o mestre em você, você é um 

escravo, mas a mente é muito inteligente, ele vai se justapondo em você. Ela diz: "Eu sou apenas um 

instrumento, você é o mestre”, mas cuidado, olhe para o mecanismo da mente, como ela continua a usar você. 

Você acha que você a está usando. Você pode usá-la somente quando você sabe que você está separado dela, 

caso contrário, como você vai usá-la? Você está identificado com ela. 

- Osho, The Book of Wisdom, Talk #2 - 

  

Osho, a mente e a consciência são coisas separadas? Ou a mente em silêncio ou a mente concentrada é o 

que é chamado de consciência? 

Depende, depende da sua definição. Mas, para mim, a mente é a parte que tem sido dada a você. Ela não é 

sua. Mente significa que algo foi emprestado, mente significa algo cultivado, a mente significa o que a sociedade 

tenha penetrado e imposto a você, não é você. 

Consciência é a sua natureza, a mente é apenas o invólucro criado pela sociedade ao seu redor, pela cultura, 

pela sua educação. 

Mente significa condicionamento. Assim você pode ter uma mente hindu, você não pode ter uma consciência 

hindu. Você pode ter uma mente cristã, você não pode ter uma consciência cristã. Consciência é uma só, não é 

divisível. As mentes são muitas. As sociedades são muitas, as culturas, as religiões são muitas e cada cultura, 

cada sociedade, cria uma mente diferente. A mente é um subproduto social. E a menos que essa mente se 

dissolva, você não pode voltar-se para dentro de si, você não pode saber qual é realmente a sua natureza, o que 

é sua existência com autenticidade, o que é sua consciência. O esforço pela meditação é a luta contra a mente. 

A mente nunca é meditativa e a mente nunca é silenciosa, não se pode falar de uma mente silenciosa não tem 

sentido, é absurdo. É como dizer uma doença saudável. Isso não faz sentido. Como pode haver uma doença que 
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é saudável? A doença é a doença e saúde é a ausência da doença. Não há nada como uma mente silenciosa. 

Quando há silêncio, não há mente. Quando existe mente, não existe silêncio. Mente como tal é perturbação, o 

mal-estar. A meditação é o estado de não-mente e não de uma mente silenciosa, não uma mente saudável, não 

uma mente concentrada, não. A meditação é o estado de não-mente: com nenhuma influência da sociedade 

sobre você, sem condicionamentos dentro de você, apenas você, com a sua consciência pura. 

Osho, The New Alchemy: To Turn You On, Talk #27 

 

A mente é uma ótima serva, um ótimo computador. Use-a, mas lembre-se de que ela não pode dominar 

você. Lembre-se de que tem que continuar sendo capaz de ficar consciente, de que ela não pode tomar posse 

de você totalmente, de que ela não pode se tornar tudo, de que a porta precisa ser deixada aberta para que 

você possa sair do robô. Essa abertura da porta é chamada Meditação. Não rejeite a mente — entenda-a. 

Quando entende algo, você vai além disso — isso fica abaixo de você. A mente tem sua utilidade — uma grande 

utilidade. Não existiriam qualquer ciência sem a mente, qualquer tecnologia. Todos os confortos do ser humano 

desapareceriam sem a mente humana. O homem regrediria para o mundo dos animais ou até para um mundo 

ainda mais inferior. A mente nos deu muito. O problema não é a mente. O problema é a sua identificação com 

ela. Você acha que você é a mente — aí está o problema. Pare de se identificar com a mente. Seja o observador 

e deixe-a funcionar — sob sua vigilância, seu testemunho, sua observação. Uma diferença radical ocorre por 

meio da observação. A mente funciona com muito mais eficácia quando você a observa, porque todo o lixo é 

descartado e ela não precisa carregar um peso desnecessário — fica leve. E quando você se torna um 

observador, a mente também pode ter algum descanso. Do contrário, durante toda a vida a mente trabalha, dia 

após dia, ano após ano. Ela só pára quando você morre. Isso cria uma fadiga profunda, uma fadiga mental. Agora 

os cientistas estão dizendo que até os metais se cansam — existe a chamada "fadiga do metal". Então o que 

dizer da mente, que é extremamente sutil, que é tão delicada? Trate-a com cuidado. Mas continue à distância, 

indiferente, desapegado. Quando escreve, você não se torna a caneta, embora não possa escrever sem ela. Uma 

boa caneta é essencial para uma boa escrita. Se você começar a escrever com os dedos, ninguém entenderá o 

que escreveu, nem mesmo você, e será muito primitivo. Mas você não é a caneta e a caneta não é o escritor, é 

só um instrumento para escrever. A mente não é o mestre, mas só um instrumento nas mãos do mestre. 

Treinar a mente para a concentração é muito difícil: ela se revolta e continua a recair em antigos hábitos. Você a 

segura novamente e ela escapa. Você a leva para o assunto no qual estava concentrado e, de repente, descobre 

que ela está pensando em outra coisa — já até esqueceu em que estava concentrado. Não é uma tarefa fácil. 

Mas colocá-la de lado é algo extremamente fácil — não é nada complicado. Tudo o que você tem que fazer é 

observar. Seja o que for que esteja passando na sua cabeça, não interfira, não tente detê-la, não faça nada: 

qualquer coisa que fizer vai virar uma disciplina. Então não faça absolutamente nada. Só observe. O que há de 

mais estranho sobre a mente é que, se você se tornar um observador, ela começa a desaparecer. Assim como a 

luz dispersa a escuridão, a atenção plena dispersa a mente, seus pensamentos, toda a sua parafernália. Intelecto 

é pensamento. A consciência é descoberta em um estado de não-pensamento: no silêncio total em que nenhum 

único pensamento causa perturbação. Nesse silêncio você descobre seu próprio ser — ele é tão vasto quanto o 

céu. E conhecê-lo é entrar em contato com algo que realmente vale a pena. De outra maneira, todo o seu 
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conhecimento é lixo. Seu conhecimento pode ser útil, mas não vai ajudá-lo a transformar o seu ser. Ele não 

pode lhe trazer satisfação, contentamento, iluminação, a ponto de você poder dizer: "Estou em casa." Seus 

pensamentos não são você. Existe um tráfego constante. Na sua tela mental, tantos pensamentos estão 

passando, mas você não é um deles. Você é a testemunha, está de fora. Está vendo esses pensamentos 

passarem. Nada que possa ver pode ser você. Esse deve ser o critério: nada que testemunhe pode ser você. 

Você é a testemunha.  

- OSHO - Faça o seu Coração Vibrar'Citações do Osho sobre a Meditação - 
 
 

 
 

Citações do Osho sobre a Meditação 

Meditação É Uma Morte 

"A meditação é uma morte – morte de tudo que você é agora. Claro que haverá uma ressurreição, mas será 

de um ser totalmente novo, fresco, original, do qual você nem está ciente que está escondido em você. 

Acontece na poesia, na música, na dança, por apenas um pequeno momento você desliza para fora de sua 

personalidade e toca sua individualidade. Mas porque acontece apenas por um pequeno momento você não tem 

medo; você sempre volta. 

Na meditação, uma vez que você entrou, você está dentro. Então, mesmo quando você ressuscita, você é 

uma pessoa totalmente diferente. A personalidade antiga não será encontrada em lugar algum. Você tem que 

começar sua vida novamente do ABC. Você tem que aprender tudo com olhos frescos, com um coração 

totalmente novo. É por isso que a meditação cria o medo." 

- Osho, Rinzai: Master of the Irrational, Capítulo #1-  

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

Meditação é o Bastante 

"É num mundo muito irracional, quase insano, que você está vivendo. Se você puder cuidar de apenas 

meditar, você terá feito mais do que o esperado do homem contemporâneo. E sua meditação está indo bem. 
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Simplesmente siga dizendo: "Meu Deus!" Na meditação, nunca surge nenhum precipício. E você não tem que se 

lembrar de dizer "Amém" – não há necessidade. 

Lentamente, lentamente, a meditação se transforma na sua iluminação. De repente você se torna consciente 

um dia. Onde está aquela escuridão? Onde está aquela precipitação contínua de pensamentos? Para onde foi a 

mente? De repente você está absolutamente tão oco quanto um bambu; mas sua vacuidade não está vazia – está 

repleta de alegria e repleta de júbilo. Você dançará por razão nenhuma, você cantará por razão nenhuma, 

canções que você não compôs, danças que você não aprendeu. Elas estão simplesmente borbulhando 

espontaneamente em sua consciência. 

Isso é iluminação, mas não a torne um objetivo. Meditação é o suficiente. Tudo o mais segue por si só." 

Osho, The Great Pilgrimage: From Here to Here, Capítulo #9 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui 

 

A Mente Não Pode Fazer Nada Sobre Meditação 

"Concentração não é meditação: concentração é uma faculdade da mente. A mente concentra; meditação é a 

ausência de mente. A mente não pode fazer nada acerca de meditação. Ela simplesmente não conhece 

meditação, e não há possibilidade intrínseca para a mente de alguma vez entrar em contato com a meditação. 

Assim como eu disse antes, a escuridão não pode entrar em contato com a luz porque a escuridão é apenas 

uma ausência – assim é a mente. 

A mente é a ausência de meditação. No momento em que a meditação surge em você, a mente não é 

encontrada em lugar algum." 

- Osho, The Great Zen Master Ta Hui, Capítulo #11 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Meditação e Amor São a Mesma Experiência 

Osho, amor e meditação parecem ser polaridades opostas. Por favor, você pode falar para nós sobre como 

crescer em meditação e em intimidade com o amado? 

"Você não sabe nem o que é amor, nem o que é meditação. Mesmo assim, você está perturbada pela questão. 

Para você, amor e meditação parecem ser polaridades opostas – eu me pergunto onde você arrumou essa idéia? 

Se amor e meditação são polaridades opostas, então nada neste mundo pode estar perto de qualquer outra 

coisa. Mas eu sei que todas as antigas religiões também estiveram sob a mesma falácia. 

Os meditadores tem estado fugindo para as montanhas para evitar o amor, e os amantes nunca se 

preocuparam com a meditação porque eles sabiam que se eles meditassem, sua vida amorosa estaria acabada. 

Tem sido uma das mais longas falácias com que a humanidade conviveu. O amor é um silêncio, uma alegria, uma 

paz, uma bem-aventurança entre duas pessoas. Mas por haverem duas pessoas, às vezes elas não combinam. 

Meditação é a mesma experiência de silêncio e paz e bem-aventurança – mas isolada. Mas se dois 

meditadores se amam, então as coisas vão para o pico mais elevado. Se um meditador consegue alcançar um 

certo pico em sua bem-aventurança, em seu silêncio, dois meditadores que se amam podem tornar-se um apoio 
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imenso entre si no vôo para o desconhecido. Seu amor pode tornar-se uma nutrição para sua meditação, e vice-

versa, sua meditação pode tornar-se uma nutrição para o seu amor. 

Este é o ponto onde me diferencio de todas as religiões do passado. Elas fizeram do amor e da meditação 

polaridades, linhas paralelas que não se encontram em lugar nenhum. 

Para mim, um homem de meditação está fadado a ser imensamente amoroso." 

- Osho, The Golden Future, Capítulo #31 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Meditação Não Precisa de Técnica 

 "Você terá que compreender uma das coisas mais fundamentais sobre meditação – que nenhuma técnica leva 

à meditação. As antigas assim-chamadas técnicas e as novas técnicas científicas de biofeedback são o mesmo, no 

que diz respeito à meditação. Meditação não é um subproduto de alguma técnica. 

A meditação acontece além da mente. Nenhuma técnica pode ir além da mente. 

Mas vai haver um grande mal-entendido nos meios científicos, e isso tem uma certa base. A base de todo mal-

entendido é: Quando o ser de uma pessoa está num estado de meditação, isso cria certas ondas na mente. Estas 

ondas podem ser criadas do exterior por meios técnicos. Mas essas ondas não criarão meditação – este é o 

mal-entendido. 

A meditação cria essas ondas; é a mente refletindo o mundo interior. Você não pode ver o que está 

acontecendo lá dentro. Mas você pode ver o que está acontecendo na mente. Agora existem instrumentos 

sensíveis... nós podemos avaliar que tipos de ondas estão lá quando uma pessoa está dormindo, que tipos de 

ondas estão lá quando uma pessoa está sonhando, que tipos de ondas estão lá quando uma pessoa está em 

meditação. 

Mas por criar as ondas, você não pode criar a situação – porque essas ondas são apenas sintomas, 

indicadores. Isso é perfeitamente bom, você pode estudá-los. Mas lembre-se que não existe atalho para a 

meditação, e nenhum dispositivo mecânico pode ser de alguma ajuda. Na verdade, a meditação não necessita de 

técnica – científica ou de outro tipo. Meditação é simplesmente uma compreensão. 

Não é uma questão de sentar-se silenciosamente, não é uma questão de entoar um mantra. É uma questão de 

compreender os funcionamentos sutis da mente. Ao compreender esses funcionamentos da mente, uma grande 

atenção surge em você, que não é da mente. Essa atenção surge em seu ser, em sua alma, em sua consciência. 

- Osho, Beyond Enlightenment, Capítulo #29 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Estar Consigo É Meditação 

 "Uma vez que você se volta para dentro, a meditação começou. Meditação significa a capacidade de ser 

alegre sozinho, a capacidade de ser feliz consigo próprio, a capacidade de fazer companhia a si próprio. Estar 

consigo próprio é meditação. Não há necessidade do outro na meditação: a alegria da solidão, não a miséria da 

solidão, é meditação. 
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Meditação, no Oriente, não é o que é compreendido no Ocidente por essa palavra. No Ocidente, meditação 

significa contemplação: meditar sobre Deus, meditar sobre a verdade, meditar sobre o amor. 

Meditação, no Oriente, tem um significado totalmente diferente, exatamente o oposto do significado 

Ocidental. No Oriente, meditação significa nenhum objeto na mente, nenhum conteúdo na mente; não meditar 

sobre alguma coisa, mas abandonar tudo NETI, NETI, nem isto nem aquilo. Meditação é esvaziar a si próprio de 

todo conteúdo. Quando não existe nenhum pensamento movendo-se dentro de você, existe quietude; essa 

quietude é meditação. Nem mesmo uma ondulação surge no lago de sua consciência; esse lago silencioso, 

absolutamente imóvel, isso é meditação. E nessa meditação você saberá – você saberá o que é a verdade, você 

saberá o que é o amor, você saberá o que é religiosidade." 

- Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 6, Capítulo #1 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

Música e Meditação Deveriam Andar Juntas 

 "Para mim, música e meditação são dois aspectos do mesmo fenômeno. E sem música, falta algo à meditação; 

sem música, meditação é um pouco maçante, sem vida. Sem meditação, música é simplesmente barulho – 

harmonioso, mas barulho. Sem meditação, música é um entretenimento. E sem música, a meditação torna-se 

cada vez mais negativa, tende a ser orientada para a morte. 

Daí minha insistência em que música e meditação deveriam andar juntas. Isso acrescenta uma nova dimensão 

– para ambas. Ambas são enriquecidas por isso." 

- Osho, The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol. 1, Capítulo #2 - 

Para continuar lendo em inglês, clique aqui. 

Meditação é uma Qualidade de Ser 

"Meditação é uma qualidade de ser que traz você para o ato. Não é um ato especifico, não é que você faça 

isto então é meditação – que você sente em uma certa postura, siddhasana, e você mantenha sua espinha ereta, 

e você mantenha seus olhos fechados ou você olhe para a ponta do seu nariz ou você observe sua respiração, 

então é meditação – não: esses são apenas dispositivos para os novatos... 

Você sabe que as palavras ‘meditação’ e ‘medicamento’ vem da mesma raiz? Meditação é um tipo de 

medicamento – seu uso é apenas para o momento – uma vez que você aprendeu a qualidade, então você não 

precisa de nenhuma meditação específica, então a meditação tem que se espalhar por toda sua vida. Somente 

quando você estiver meditativo vinte e quatro horas por dia então você pode atingir, então você atingiu. Até 

dormir é meditação." 

- Osho, The Sun Rises in the Evening, Capítulo #7 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

Corra Atrás da Meditação 

"Quando eu uso as palavras ‘jornada interior’, quero dizer apenas que você tem olhado para um aspecto da 

jornada em sua vida, chamado ‘exterior’; agora tente olhar para outro aspecto da jornada, chamado ‘interior’. 

Você tem corrido atrás de dinheiro, agora corra atrás da meditação. Você tem corrido atrás de poder, agora 

corra atrás de Deus. Ambos são correr. Uma vez que você comece a correr atrás da meditação então um dia 
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eu lhe direi: ‘Agora abandone a meditação também. Agora pare de correr’. E quando você para de correr então 

a verdadeira meditação acontece." 

- Osho, The Wisdom of the Sands, Vol. 2, Capítulo #3 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

A Oração É uma Consequência da Verdadeira Meditação 

"Kabir sugerirá meditação, Buda sugeriu meditação, eu sugiro meditação. Meditação é uma abordagem 

diferente: não tem nada a ver com Deus, tem algo a ver com você, com sua mente. Ela tem que criar um 

silêncio dentro de você, um profundo silêncio absoluto. Nesse silêncio absoluto você começará a sentir a 

presença de Deus. 

A oração é uma consequência da verdadeira meditação. Apenas um meditador pode orar porque ele 

conhece, porque ele sente; porque agora a presença de Deus não é apenas um raciocínio, não é uma coisa 

lógica, mas algo experienciado, algo vivido. E então a oração não é mais uma queixa. Então a oração é uma 

rendição, então a oração é amor puro – nenhum desejo amarrado a ela, nenhuma condição. É pura gratidão. 

Deixe a oração vir após a meditação. Você medita. A meditação preparará seu coração, ela limpará você. Ela 

limpará você de seus pensamentos, ela jogará fora todo lixo que você tem estado carregando em sua cabeça por 

eras, por vidas; ela criará espaço para a oração acontecer. Meditação é como preparar o terreno para um 

roseiral: a oração é como uma rosa. Primeiro você tem que preparar o terreno, você tem que remover as 

ervas, você tem que mudar o solo, você tem que jogar fora todas as pedras. 

A meditação prepara o canteiro. E apenas em um canteiro preparado você pode plantar rosas. Caso 

contrário as ervas sobrepujarão suas rosas e as ervas explorarão o solo todo e suas rosas não terão muito, 

serão rosas pobres. E se existem pedras no solo, o crescimento das rosas será atrofiado. 

Primeiro prepare o terreno, então a oração acontece por si só. Oração é algo que você não pode fazer. A 

meditação é algo que você pode fazer porque tem algo a ver com sua mente." 

- Osho, The Revolution, Capítulo #2 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Ciência É Pensamento, Religião É Meditação 

"O fracasso do pensamento é o despertar da meditação. 

Ciência é pensamento, religião é meditação. Se você pensa sobre Deus, isso é filosofia, não é religião. Se você 

vive Deus, então é religião. 

Se você está olhando para uma flor de lótus e pensando nela, então isso é ciência, filosofia, estética. Mas se 

você está simplesmente olhando para a flor de lótus... O olhar é puro, não contaminado por nenhum 

pensamento, e a flor de lótus não é considerada um problema mas apenas uma beleza para ser experienciada... 

você está lá, a flor de lótus está lá, e não há nada no meio – apenas o vazio, ninguém fica entre você e a flor – 

isto é meditação. 
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Então a flor não está fora de você, porque não há nada para dividir como o de dentro e o de fora. Então a 

flor de lótus de alguma forma está dentro de você e você está de alguma forma dentro da flor de lótus. Vocês 

fundem-se um no outro; as divisões são perdidas, as fronteiras tornam-se obscuras. O lótus começa a tocar seu 

coração e seu coração começa a tocar o lótus. Há comunhão. Isto é meditação." 

Osho, I Say Unto You, Vol. 1, Capítulo #10 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Meditação Não É Concentração 

"Meditação não é concentração. Na concentração há um sujeito se concentrando e há um objeto acerca do 

qual se concentra. Existe dualidade. Na meditação não há ninguém dentro e nada fora. Não é concentração. 

Não há divisão entre o dentro e o fora. O dentro segue fluindo para o fora, o fora segue fluindo para o dentro. 

A demarcação, o limite, a fronteira, não existem mais. O dentro é o fora, o fora está dentro; é uma consciência 

não dual. 

Concentração é uma consciência dual: é por isso que a concentração cria cansaço; é por isso que quando 

você se concentra, você sente-se exausto. E você não pode se concentrar por vinte e quatro horas, você terá 

que tirar férias para descansar. A concentração nunca pode tornar-se a sua natureza. A meditação não cansa, a 

meditação não o esgota. A meditação pode tornar-se uma coisa de vinte e quatro horas – dia após dia, ano após 

ano. Ela pode tornar-se a eternidade. É o próprio relaxamento." 

- Osho, The Heart Sutra, Capítulo #7 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Você Pode Ver Agora Mesmo 

“Meditação é uma percepção que todos os objetivos são falsos. Meditação é uma compreensão que desejos 

não levam a lugar nenhum. Vendo isso... E isto não é uma crença que você pode obter de mim ou de Buda ou 

de Jesus. Não é conhecimento; você terá que ver. Você pode ver agora mesmo!" 

- Osho, The Heart Sutra, Capítulo #7 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 

 

Tem Que Tornar-se uma Espécie de Clima 

Meditação não é algo que você faz de manhã e você terminou, meditação é algo que você tem que seguir 

vivendo a cada momento de sua vida. Caminhando, dormindo, sentado, conversando, ouvindo – tem que 

tornar-se uma espécie de clima. Uma pessoa relaxada permanece nele. Uma pessoa que segue abandonando o 

passado permanece meditativa." 

- Osho, The Heart Sutra, Capítulo #7 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui. 
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Amor E Meditação São Dois Aspectos Da Mesma Moeda 

"Onde quer que você perceba a autoconsciência desaparecendo – no álcool, no amor, na meditação – você 

sente-se bem. Mas o álcool não pode lhe dar um estado permanente: o amor pode lhe dar isso, mas essa 

possibilidade é muito, muito difícil. Lembre-se, o amor é mais difícil que a meditação porque amor significa viver 

com o outro e sem o self. Meditação significa viver consigo próprio, esquecendo o outro completamente – é 

uma dimensão menos difícil que o amor. É por isso que os que podem amar não precisam de meditação: eles 

alcançarão através do amor. 

Se você crescer no amor, a meditação acontecerá como uma sombra. Amor e meditação são dois aspectos 

da mesma moeda; se você obteve controle de um aspecto, o outro o segue. Se você meditar, o amor seguirá, se 

você amar, a meditação seguirá. Isto você tem que escolher. Meditação é mais fácil, o amor é difícil. A menos 

que você queira mover-se para a dificuldade desnecessariamente – isso cabe a você decidir; caso contrário com 

a meditação o amor vem automaticamente."  

- Osho, Returning to the Source, Capítulo #8 - 

Para continuar lendo em inglês clique aqui.  

  

Meditação Não É Um Fazer 

"Meditação significa estar em estado de não-fazer. Meditação não é um fazer, mas um estado de ser. É um 

estado de ser em si mesmo." 

  

Osho, The Perfect Way, Capítulo #3 
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OSHO Dynamic Meditation 

 

Esta meditação é uma maneira rápida, intensa e 
profunda para quebrar velhos padrões enraizados no 
corpo-mente que mantem a pessoa presa ao passado, 
para experimentar expansão, liberdade, o 
testemunhar, o silêncio e a paz que estão escondidos 
por trás desses muros da prisão. Essa técnica de 
meditação é para ser praticada no início da manhã, às 
6:00, quando, como Osho explica, "toda a natureza 
torna-se viva, a noite se foi, o sol está chegando e 
tudo se torna consciente e alerta". 

“Esta é uma meditação na qual você tem que estar continuamente alerta, consciente, atento, em qualquer coisa 
que fizer. O primeiro estágio, respiração intensa e profunda, quebrando qualquer rítmo. Segundo estágio catarse, 
o terceiro estágio, o mantra," Hoo (Ru). Permaneça uma testemunha, não se perca é fácil se perder. Enquanto 
você estiver respirando você pode se esquecer. Você pode se tornar um só com a respiração tanto que você 
pode esquecer ser uma testemunha. Aí então você perde o ponto. Respire tão rápido, tão profundo quanto 
possível, traga a sua total energia para isso, mas permaneça uma testemunha. Observe o que está acontecendo 
como se você for apenas um espectador, como se a coisa toda estiver acontecendo com outra pessoa, como se 
a coisa toda estiver acontecendo no corpo e a consciência esteja simplesmente centrada e observando. este 
testemunho tem de ser realizado em todos os três estágios. E quando tudo pára e no quarto estágio você fica 
completamente inativo, congelado, então, esse estado de alerta alcançará o seu pico ". Osho 

Instruções: A meditação dura uma hora e tem cinco estágios. Mantenha os olhos fechados durante toda ela, 

usando uma venda nos olhos, se necessário. Ela pode ser feita sozinho e pode ser ainda mais poderosa, se for feita 

com outros. 

Primeiro Estágio: 10 minutos. Respire rapidamente pelo nariz, concentrando-se na exalação. O corpo cuidará 

da inalação. Faça isso tão rápido e tão firmemente quanto possível; continue até que você literalmente se torne a 

respiração. Use os movimentos naturais do corpo para lhe ajudar a estruturar sua energia. Sinta sua energia se 

firmando, mas não amoleça durante esse primeiro estágio 

Segundo Estágio: 10 minutos. Exploda! Expresse tudo que precisa ser jogado fora. Fique totalmente louco. 
Grite, berre, chore, salte, sacuda, dance, cante, ria; jogue-se para os lados. Não segure nada, mantenha todo seu 

corpo em movimento. Representar um pouco no princípio ajuda. Não permita que sua mente interfira com o que 

está acontecendo. Seja total, de todo coração. 

Terceiro Estágio: 10 minutos. Com os braços erguidos, salte seguidamente gritando o mantra, HOO, HOO, 
HOO, (RU, RU, RU) tão forte e profundamente quanto possível. Cada vez que seus pés tocarem o chão, deixe o 

som do mantra martelar forte no seu centro sexual. Dê tudo que puder, não segure nada. 

Quarto Estágio: 15 minutos. Pare! Congele onde quer que você esteja, na posição que você estiver. Permita 

que seu corpo fique absolutamente estático, ajeitar seu corpo quebra a energia, não se mova de maneira nenhuma. 

Uma tossida, um movimento, qualquer coisa dissiparão o fluxo da energia e o esforço estará perdido. Seja uma 

testemunha a tudo que aconteça com você. 

Quinto Estágio: 15 minutos. Celebre através da dança, expressando sua gratidão para com o todo. Carregue 

sua felicidade com você pelo resto do dia. 

Se você não pode fazer barulho onde você está meditando, há uma maneira alternativa: Ao invés de lançar os sons para 
fora, deixe que a catarse do segundo estágio aconteça inteiramente através dos movimentos do corpo. No terceiro estágio, o 

som HOO, HOO, HOO (RU, RU, RU) pode ser martelado silenciosamente por dentro. - Assista o vídeo do Osho:  'A 
Necessidade da Osho Meditação Dinâmica' configure as legendas em Português:  
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OSHO Kundalini Meditation 

Esta "meditação irmã" da OSHO Dinâmica é o 
melhor praticada ao pôr do sol ou no final da 
tarde. Estando totalmente imerso no sacolejo e 
na dança dos dois primeiros estágios ajuda a 
"derreter" um tipo de rocha do ser, onde quer 
que o fluxo de energia que foi reprimido e 
bloqueado. Então essa energia pode fluir, dançar 
e ser transformada em êxtase e alegria. Os dois 
últimos estágios permitem toda essa energia 
fluir verticalmente, mover-se para cima em 
silêncio. É uma forma altamente eficaz de 
desenrolar-se e soltar-se no final do dia. 

Osho sobre como Sacolejar: "Se você estiver 
praticando a meditação kundalini, permita o 

sacolejo o chacoalhar - Não o faça! Fique quieto, sinta ele chegando, e quando o seu corpo começa a tremer um 
pouco, ajude-o, mas não o faça. Aproveite, sinta-se feliz com isso, permita isso, receba-o, acolha-o, mas não o 
deseje!  

"Se você o forçar, ele se tornará um exercício, um exercício corporal físico. Então o sacolejar estará lá, mas só 
na superfície. Ele não vai penetrar você. Você permanecerá sólido, uma rocha, petrificado por dentro. Você vai 
permanecer o manipulador, o fazedor, e o corpo só vai estar o seguindo. O corpo não é a questão, você é a 
questão. "Quando eu digo sacoleje, chacoalhe eu quero dizer a sua solidez, seu ser petrificado deve agitar as 
próprias fundações, por isso torne-se fluido, líquido, derreta, flua. E quando o ser petrificado se torna líquido o 
seu corpo o seguirá. Então, não há nenhum sacolejador, apenas o sacolejar; então ninguém está fazendo isso, está 
simplesmente acontecendo então, o fazedor não é mais. Aproveite, mas não o deseje. E lembre-se, toda vez que 
você deseja uma coisa você não pode apreciá-la. Eles são reversos, opostos... eles nunca se encontram. Se você 
deseja uma coisa você não pode apreciá-la, se você gosta de uma coisa você não pode desejá-la." Osho  

Instruções: A meditação é de uma hora de duração, com quatro estágios. 

Primeiro Estágio: 15 minutos. Solte-se e deixe seu corpo todo chacoalhar, sentindo a energia vindo de seus 

pés. Movimente-se e torne-se o chacoalhar. Seus olhos podem ficar abertos ou fechados. Permita o chacoalhar, não 
fique de pé em silêncio, sinta a energia chegando e quando seu corpo começar a tremer, coopere, mas não seja o 

fazedor. Desfrute disso, alegre-se com isso, permita, receba, dê boas vindas, mas não deseje isso. Se você forçar, isso 

se torna um exercício, um exercício físico, corporal. Então o chacoalhar estará lá, mas apenas na superfície; ele não 
penetrará em você. Você irá permanecer sólido como uma rocha por dentro. Você irá permanecer o manipulador, o 

fazedor e o corpo estará apenas seguindo. O corpo não é o problema, você é o problema. Quando digo sacuda, 

estou falando de sua solidez, seu ser endurecido deve sacudir até as fundações para que se torne líquido, fluido, 
derretido. E quando seu ser endurecido se tornar líquido, seu corpo seguirá. Assim não há nenhum tremer, apenas 

tremor. Portanto ninguém está fazendo isso, está simplesmente acontecendo. Assim o fazedor não é. 

Segundo Estágio: 15 minutos. Dance, da maneira que você sentir, deixe que todo seu corpo se movimente 

como quiser. Novamente seus olhos podem permanecer abertos ou fechados. 

Terceiro Estágio: 15 minutos. Feche seus olhos e relaxe, sentado ou de pé, observando, testemunhando, tudo 

que acontece dentro e fora de você. 

Quarto Estágio: 15 minutos. Com os olhos fechados, deite-se e relaxe. 
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OSHO Nadabrahma Meditation 

 

É a meditação do humming (sussurro como um gemido) - através do humming e dos movimentos das mãos 

suas partes conflitantes começam a entrar em sintonia e você traz harmonia para todo o seu ser. Então com o 

corpo e a mente totalmente juntos, você 'escorrega de suas amarras' e se torna uma testemunha de ambos. 

Esse observar de fora é o que traz paz, silêncio e êxtase. 

"Portanto na Nadabrahma, lembre-se disto: deixe o corpo e a mente ficarem totalmente juntos, mas lembre-

se que você tem que se tornar uma testemunha. Caia fora deles, lentamente suavemente, pela porta dos fundos, 

sem nenhuma luta, nenhum conflito. Osho 

Instruções: Esta meditação dura uma hora e tem três estágios. Seus olhos permanecem fechados o tempo 

todo. 

Primeiro Estágio: 30 minutos. Sente-se numa posição relaxada com olhos fechados e lábios colados, 

comece a fazer um som como um murmúrio (humming) alto o suficiente para ser ouvido por outros ao seu 

redor. Isso irá criar uma vibração pelo corpo todo. Você pode visualizar um tubo oco ou um vaso vazio, 

preenchido apenas com as vibrações do som. Chegará um ponto em que o som continua por si mesmo e você 

se torna o ouvinte. Não existe nenhuma respiração especial e você pode alterar o tom ou mover o corpo um 

pouquinho, de maneira suave, se sentir que gosta disso. 

Segundo Estágio: 15 minutos. O segundo estágio é dividido em duas seções de 7 minutos e meio. Na 

primeira metade mova as mãos, com as palmas para cima, num movimento circular para fora. Começando no 

umbigo, ambas as mãos se movem para frente e então se dividem para fazer dois grandes círculos opostos, para 

a esquerda e para a direita. Os movimentos devem ser tão lentos que, às vezes, parece não existir nenhum 

movimento. Sinta que você está dando energia na direção externa, para o universo. Depois de 7 minutos e meio 

vire as mãos, palmas para baixo, e comece a movê-las na direção oposta. Agora as mãos irão em direção ao 

umbigo e se afastam externamente para os lados do corpo. Sinta que está recebendo energia para dentro. Assim 

como no primeiro estágio, não iniba qualquer movimento lento e suave do restante do corpo. 

Terceiro Estágio: 15 minutos. Sente-se absolutamente quieto e tranquilo.  
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OSHO Nataraj Meditation 

 

Nataraj é a energia da dança. Esta é a dança como uma meditação total, onde toda a divisão interior 

desaparece e uma consciência sutil e relaxada permanece. 

"Esqueça-se do dançarino, o centro do ego, torne-se a dança. Essa é a meditação. Dance tão profundamente 

que você esquece completamente que você está dançando e comece a sentir que você é a dança. A divisão tem 

que desaparecer, assim isso se torna uma meditação. 

"Se a divisão estiver presente, então é apenas um exercício, agradável, saudável, mas não pode ser tido como 

espiritual. É apenas uma simples dança. A dança é boa em si mesma; até onde for,ela é boa. Após isso, você se 

sentirá refrescado, jovem. Mas isso ainda não é meditação. O dançarino tem que ir, até que somente a dança 

permaneça; não fique de pé ao lado, não seja apenas um observador. Participe! 

"E seja brincalhão. Lembre-se sempre da palavra brincalhão; para mim ela é muito básica." Osho 

 

Instruções: A meditação tem três estágios, durando um total de 65 minutos. 

Primeiro Estágio: 40 minutos 

Com os olhos fechados, dance como que possuído. Deixe seu inconsciente assumir o controle totalmente. 

Não controle seus movimentos nem seja uma testemunha para o que está acontecendo. Apenas seja total na 

dança. 

Segundo Estágio: 20 minutos 

Mantendo os olhos fechados, deite-se imediatamente. Fique em silêncio e relaxado. 

Terceiro Estágio: 5 minutos 

Celebre dançando e deleite-se. 
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Osho Heart Chakra 

 

Esta é uma meditação que faz conectar com o coração. Renova a energia através de movimentos em direção 

aos quatro pontos cardeais, nos deixando mais sensível e amoroso. No momento em que você se preenche 

com esta amorosidade, vai querer compartilhar com os outros, pois há um transbordamento desta energia. 

Até o quarto estágio ela é feita de olhos abertos, acompanhando o movimento de expansão das mãos. As mãos 

têm uma conexão direta com o coração. 

Instruções: Esta meditação dura cerca de 1 hora e é praticada inicialmente (30 min) de pé, ao som da 

música, e na última fase (20 min) é feita em silêncio e total imobilidade, sentado. A música é de Karunesh. 

Primeiro Estágio:  Comece em pé colocando ambas as mãos sobre o chakra cardíaco em posição de 

repouso. Ao iniciar a música, mova a mão e o pé direito para frente alternadamente, com a mão e o pé 

esquerdo até o final da música. Volte à posição de repouso. 

Segundo Estágio: Ao iniciar a música, mova a mão e o pé direito para o lado direito alternadamente com 

mão e o pé esquerdo para o lado esquerdo. Volte à posição de repouso. 

Terceiro Estágio: Ao iniciar a música nova, a mão e o pé direito para trás, alternando com a mão e o pé 

esquerdo para trás. Volte à posição de repouso. 

Quarto Estágio: Execute sequencialmente os movimentos dos estágios 1, 2 e 3. Fique na posição de 

repouso até tocar o sino. Logo após, sente em silêncio. 

Quinto Estágio: Mantenha-se sentado de olhos fechados até o final da música e dos sinos. 

A meditação heart chakra é um exercício baseado na tradição Sufi com centenas de anos. É um exercício 

muito simples de respiração e movimento, que pode ajudar a aliviar a tensão interna, ao permitir que a energia 

do coração flua de novo livremente. Quando o chakra cardíaco (ponto médio dos restantes chakras) está 

aberto, todas as energias fluem livremente. Os bloqueios internos nessa altura não existem e a pessoa sente-se 

profundamente unida a si própria e a todos os outros seres. A pessoa sente-se protegida e irradia calor, 

satisfação e compaixão. Os bloqueios internos e a fragilidade ou o medo de ser rejeitado, que por vezes se 

sente, tendem a desaparecer. 
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OSHO Chakra Breathing Meditation 

 

Esta meditação ativa utiliza profunda, rápida respiração e 

movimento do corpo para abrir e trazer consciência, vitalidade e 

silêncio para cada um dos sete chakras e em sua vida. A meditação 

é o melhor praticada com o estômago vazio. A música e o som dos 

sinos apoiam o processo e sinalizam o início de cada fase. A 

meditação é para ser feita com a sua música meditação OSHO 

Chakra Breathing específica, que indica e energicamente apoia as 

diferentes fases. Todos os chakras estão localizados profundamente 

dentro, em vez de na superfície do corpo. O 'mapa' a seguir é 

usado para indicar suas localizações aproximadas:  
1. Chakra Base: centro sexual, pelve mais baixa 
2. Chakra sacral: logo abaixo do umbigo 
3. Chakra do plexo solar: acima do umbigo, abaixo do esterno 
4. Chakra do coração; o meio do peito 
5. Chakra da garganta: a garganta 
6. Chakra do terceiro olho: entre as sobrancelhas 
7. Chacra coronário: topo da cabeça 

instruções: A meditação dura uma hora e tem duas fases. Ele termina quando você ouvir três gongos. 

Mantenha os olhos fechados por toda meditação. 

Primeira etapa: 45 minutos 

Fique em pé com os pés um pouco afastados, seu corpo solto e relaxado. Com a boca aberta respire 

profundamente e rapidamente no primeiro chakra, com igual ênfase respirando para dentro e para fora. 

Mantenha sua atenção na área pélvica, onde o primeiro chakra está localizado. Respire em um ritmo que se sinta 

confortável e torne-se consciente dos sentimentos e sensações do chakra. Cada vez que você ouvir um sino, 

mova esta mesma respiração profunda, rápida acima para o próximo chakra, deixando sua respiração se tornar 

mais rápida e suave. Você terá cerca de duas vezes mais respirações no sétimo chakra do que no primeiro. 

Você pode agitar, esticar, girar ou mover o seu corpo e as mãos como quiser, mas seus pés ficam no mesmo 

lugar. Depois de estabelecer a respiração e o corpo se movendo, o movimento se tornará contínuo e sem 

esforço. Sua consciência permanece principalmente com as sensações dos chakras. Depois de respirar no 

sétimo chakra, você ouvirá três sinos. Agora deixe a respiração e consciência se voltar e descer através de cada 

chakra, sua respiração desacelerando de chakra para chakra. Você tem cerca de dois minutos para chegar de 

volta ao primeiro chakra. Deixe todo o espectro de chakras de cima para baixo misturar-se em um arco-íris de 

energia. Após esta sequência, fique em silêncio por um momento, em seguida, comece a próxima sequência. 

Você vai completar três sequências cheias para cima e para baixo. 

Segunda etapa: 15 minutos 

Após a terceira sequência de respiração, sente-se relaxadamente e em silêncio. Permaneça uma testemunha a 

tudo que está acontecendo dentro, sem julgamento.  
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OSHO Chakra Sounds Meditation 

 

Nesta meditação sons vocais se abrem, harmonizam e trazem 

consciência aos chakras ou centros de energia. Ela pode levá-lo 

para dentro de um profundo, calmo, silêncio interior. Você 

pode fazer seus próprios sons vocais, ou apenas ouvir a música 

e sentir os sons dentro de você. A meditação é para ser 

praticada com o sua específica OSHO Chakra Sounds música de 

Meditação, a qual indica e energicamente apoia os diferentes 

estágios. 

 

 

 

 

Instruções: A meditação dura uma hora e tem duas fases. Ele termina quando você ouvir três gongos. 

Mantenha os olhos fechados por toda a meditação. 

 

Primeira etapa: 45 minutos 

De pé, sente-se confortavelmente, ou deite-se, mantendo as costas retas e seu corpo solto. Respire em sua 

barriga ao invés de no seu peito. Os sons devem ser feitos com a boca aberta e sua mandíbula solta, mantenha a 

boca aberta o tempo todo. Feche os olhos e ouça a música; comece com o primeiro chakra e, se desejar, 

comece a emitir sons - em um único tom ou variando o tom. Enquanto ouve o som da música ou os sons que 

você está emitindo, sinta os sons pulsando no centro do chakra. Você pode usar sua imaginação para chegar a 

ele, se necessário no início - e, aí, sentir as vibrações internas desse chakra. Você vai ouvir os tons mudando 

para um tom mais alto - agora ouça e sinta os sons no segundo chakra e continue emitindo sons, se desejar. 

Este processo continua por todo o caminho até o sétimo chakra. Com cada chakra seguinte, deixe seus sons 

tornarem-se mais agudos. Depois de ter alcançado o sétimo chakra, os tons retornam para baixo até o primeiro 

chakra através de todos os chakras, um de cada vez. Ao ouvir os tons indo descendo, ouça e emita sons em 

cada chakra. Sinta seu corpo tornar-se como uma flauta de um bambu oco, permitindo que os sons ressoem de 

cima para baixo. No final da sequência, você ouvirá uma pausa antes da próxima sequência começar. A 

sequência completa de cima para baixo é feita três vezes ao todo. 

  

Segunda etapa: 15 minutos 

Sente-se ou deite-se e fique em silêncio. Observe qualquer coisa que esteja acontecendo dentro de si - 

relaxado, sem qualquer julgamento, permanecendo como uma testemunha 
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OSHO Devavani Meditation 

 

 

Nesta meditação uma linguagem suave e desconhecida se move e fala através do meditador, que se torna um 

tubo vazio. Ela relaxa profundamente a mente e cria paz interior. Ela pode ser feita em qualquer momento do 

dia. Se for feita como a última coisa à noite, ela também cria um sono profundo. 

 

Instruções: 

A meditação dura uma hora e tem quatro estágios de 15 minutos cada. Mantenha os olhos fechados por todo 

o tempo. 

Primeiro Estágio: 15 minutos 

Sente-se calmamente, enquanto a música estiver tocando. 

Segundo Estágio: 15 minutos 

Comece a fazer sons sem sentido, por exemplo, "la la la" e continue até palavras não familiares - como sons 

surgem. Estes sons precisam vir da parte desconhecida do cérebro usadas como quando criança, antes que as 

palavras foram aprendidas. Permita uma conversação de entonação gentil; não chore ou grite ou ria. 

Terceiro Estágio: 15 minutos 

Levante-se e continue a falar, permitindo que seu corpo se mova suavemente em harmonia com os sons. Se o 

seu corpo está relaxado as energias sutis criarão um Latihan fora do seu controle. 

Quarto Estágio: 15 minutos 

Deite-se. Fique em silêncio e imóvel. 
 
  



Cia do Ser | Treinamento para Facilitadores de Meditações OSHO | Gabriel Saananda 21 

OSHO Gourishankar Meditation 

 

 

 

Osho diz que se a respiração é feita corretamente no primeiro estágio desta meditação o dióxido de carbono 

formado na corrente sanguínea fará você se sentir tão alto quanto o Gourishankar (Monte Everest). Este "alto" 

é levado para as fases subsequentes do olhar suave, movimento suave e espontâneo e silêncio quieto. 

  

Instuções: 

A meditação dura uma hora e tem quatro etapas de 15 minutos cada. 

  

Primeiro Estágio: 15 minutos 

Sente-se com os olhos fechados. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões. Segure o ar tanto 

tempo quanto possível, então exale o ar suavemente pela boca e mantenha os pulmões vazios por tanto tempo 

quanto for possível. Continue esta respiração por todo este estágio. 

Segundo Estágio: 15 minutos 

Retorne a respiração normal e contemple suavemente a chama da vela ou uma luz azul cintilante. Mantenha 

seu corpo quieto. 

Terceiro Estágio: 15 minutos 

Com os olhos fechados, fique de pé e deixe seu corpo solto e receptivo. Permita seu corpo mover-se 

suavemente para onde ele quiser. Não faça o movimento, apenas deixe que ele aconteça gentil e graciosamente. 

Quarto Estágio: 15 minutos 

Deite-se com os olhos fechados, silencioso e quieto 
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OSHO Mandala Meditation 

 

 
 

Cada círculo contém um centro. Nos primeiros três estágios desta técnica enérgica e potente o 

"centramento", é o objetivo, através da criação de um círculo de energia. Então, no quarto estágio, o 

relaxamento. 

 

Instruções: 

Esta meditação dura uma hora e há quatro estágios de 15 minutos cada.  

Primeiro Estágio: 15 minutos 

Com os olhos abertos corra sem sair do lugar, comece devagar e gradualmente, vá cada vez mais rápido. 

Eleve seus joelhos tanto quanto possível. Respirando profunda e uniformemente irá movimentar a energia 

interior. Esqueça a mente e o corpo. Continue indo... 

Segundo Estágio: 15 minutos 

Sente-se com os olhos fechados e a boca aberta e relaxada. Gire suavemente seu corpo a partir da cintura 

como uma haste balançando ao vento. Sinta o vento lhe balançando de um lado para o outro, para frente e para 

trás. Isso guiará sua energia desperta para o centro do umbigo. 

Terceiro Estágio: 15 minutos 

Deite-se de costas, com os olhos abertos e a cabeça imóvel, movimente os olhos no sentido horário. Deixe 

seus olhos girarem totalmente em suas órbitas, como se você estivesse seguindo um grande relógio, tão rápido 

quanto possível. É importante que a boca permaneça aberta e a mandíbula relaxada com uma respiração suave e 

uniforme. Isso irá trazer as energias centradas para o terceiro olho. 

Quarto Estágio: 15 minutos 

Feche seus olhos e fique quieto.  
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OSHO No Mind 

 

 
  

A meditação No Mind (não mente) significa inteligência. Mente significa tagarelice, não-inteligência, e, quando 

lhe peço para começar a tagarelar ou balbuciar, estou lhe pedindo que jogue fora a mente e toda a sua atividade 

para que você permaneça puro, limpo, transparente e perceptivo. 

 

Primeiro Estágio: 40 minutos 

Giberish (Tagarelice ou loucura consciente): De pé ou sentado, feche os olhos e comece a articular sons 

absurdos, ou seja, comece a balbuciar. Produza os sons que quiser, mas não fale em nenhum idioma nem use 

palavras conhecidas. Permita-se expressar o que for necessário em seu íntimo. Coloque tudo para fora, fique 

completamente maluco. Fique conscientemente louco. A mente pensa em termos de palavras. Balbuciar ajuda a 

quebrar esse padrão de verbalização contínua. Sem reprimir os seus pensamentos, você se livra deles. 

 

Segundo Estágio: 15 minutos 

Relaxar: Giberish (Balbuciar) serve para se livrar da mente em atividade. O silêncio serve para se livrar da 

mente inativa e o relaxamento é para ingressar no transcendental. 

Deixe que seu corpo desabe no chão sem nenhum esforço ou controle. Deitado de costas ou sobre o 

estômago, percebendo que você não é nem o corpo nem a mente, que você é alguma coisa separada de ambos. 
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OSHO Vipassana 

 

 
 

"Meditação Vipassana é uma coisa tão simples que mesmo uma criancinha pode fazê-la. De fato, a criancinha pode 

fazê-la melhor do que você, pois ela ainda não está cheia com o lixo da mente; ela ainda está limpa e inocente... 

 

Vipassana pode ser feita de três modos – você pode escolher qual se ajusta melhor a você.  

  

A primeira é: consciência de suas ações, seu corpo, sua mente, seu coração. Caminhando, deve caminhar com 

percepção. Movendo sua mão, deve mover com percepção, sabendo perfeitamente que você está movendo a mão. 

Você pode movê-la sem nenhuma perceptividade, como uma coisa mecânica. Você está passeando pela manhã; pode 

continuar caminhando sem estar cônscio de seus pés. 

Fique alerta dos movimentos de seu corpo. Comendo, fique atento aos movimentos que são necessários para 
comer. Tomando banho, fique alerta da frescura que está vindo para você, a água caindo sobre você e a imensa 

alegria disso... Basta ficar alerta. Isso não deve continuar acontecendo num estado inconsciente. 

E o mesmo com relação a sua mente: seja qual for o pensamento que passe na tela de sua mente, basta ser um 

observador. Seja qual for a emoção que passe pela tela de seu coração, basta permanecer uma testemunha – não se 
deixe envolver, não fique identificado, não avalie o que é bom, o que é ruim; isso não faz parte de sua meditação. Sua 

meditação tem que ser percepção sem escolha. 

Um dia você será capaz de ver até mesmo humores bem sutis: como a tristeza descendo em você assim como a 

noite desce, aos poucos, lentamente ao redor do mundo, quão subitamente uma pequena coisa lhe faz alegre. 

Basta ser uma testemunha. Não pense: “Estou triste”. Saiba que: “Há tristeza ao meu redor, há alegria ao meu 
redor. Estou confrontando uma certa emoção ou um certo humor.” Mas você está sempre afastado: um observador 

nos montes, e tudo mais está acontecendo no vale. Essa é uma das maneiras que vipassana pode ser feita. 

E para a mulher, meu sentir é que é mais fácil, pois uma mulher é mais cônscia do seu corpo do que um homem. 

Essa é sua natureza. Ela é mais consciente de como olha, mais cônscia de como move-se, mais cônscia de como ela 
senta: Ela está sempre cônscia de ser graciosa. E isto não é somente um condicionamento; é algo natural e biológico. 

Mães que tiveram a experiência de ter pelo menos dois ou três filhos, passam a sentir depois de certo tempo, se 

estão carregando um menino ou menina em seus úteros. O garoto começa a jogar futebol. Começa a chutar aqui e 

ali, ele começa a se fazer sentir – anuncia que está ali. A garota permanece silenciosa e relaxada, ela não joga futebol, 

não chuta, não se anuncia. Permanece tão quieta quanto possível, tão relaxada quanto possível.  
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Então isso não é uma questão de condicionamento, pois mesmo no útero você pode ver a diferença entre o 
menino e a menina. O menino é agitado, ele não pode ficar sentado num lugar. Está por toda parte. Ele quer fazer 

tudo, quer saber de tudo. A menina comporta-se de um modo totalmente diferente... 

A segunda forma é respirando, tornar-se cônscio da respiração. 

Quando a respiração vai para dentro, sua barriga começa a subir, quando a respiração sai, sua barriga começa a 

assentar-se novamente. Assim o segundo método é para ficar cônscio da barriga, sua subida e descida. Apenas a 
percepção da barriga subindo e descendo ... 

E a barriga está bem próxima das fontes da vida pois a criança está ligada a vida da mãe através do umbigo. Atrás 

do umbigo está a fonte da vida dela. Então quando a barriga sobe, é realmente a energia da vida, a mola da vida que 

está subindo e descendo a cada respiração. Isto também não é difícil, e talvez possa ser até mais fácil, pois é uma 
técnica simples. 

Na primeira, você precisa ficar atento ao corpo, tem que ficar atento a mente, precisa estar cônscio de suas 

emoções, humores. Então esta tem três passos. O segundo tipo tem um único passo: apenas a barriga, subindo e 

descendo. E o resultado é o mesmo. Quando você fica mais cônscio da barriga, a mente torna-se silenciosa, o 
coração fica em silêncio, os humores desaparecem. 

E o terceiro é de ficar atento a respiração na entrada, quando a respiração vai para dentro através de suas narinas. 

Sinta-a naquele extremo – a outra polaridade da barriga – sinta-a do nariz. A respiração entrando dá uma certa 

serenidade as suas narinas. Depois a respiração saindo... respiração entrando, respiração saindo... 

Isso também é possível. É mais fácil para o homem do que para a mulher. A mulher é mais consciente da barriga. A 

maioria dos homens nem mesmo respiram tão fundo como a barriga. O peito deles sobe e desce porque um tipo 
atlético errado prevalece por todo o mundo. Certamente isso dá uma forma mais bela ao corpo se seu peito for 

saliente e sua barriga quase não existente. 

O homem preferiu respirar somente até seu peito, então o peito fica cada vez mais saliente e a barriga murcha. 

Isso parece a ele ser mais atlético. Ao redor do mundo, exceto no Japão, todos os atletas e instrutores dos atletas 
enfatizam respirar sentindo seus pulmões, expandindo o peito, e puxando a barriga para dentro. O ideal é o leão cujo 

peito é grande e cuja barriga é bem pequena. Então seja como o leão; isto se torna a regra dos atletas e das pessoas 

que trabalham com o corpo. 

O Japão é a única exceção, onde eles não se interessam que o peito deva ser largo e a barriga puxada para dentro. 
Precisa de certa disciplina para encolher a barriga; não é natural. Japão escolheu o caminho natural; daí você ficará 

surpreso de ver uma estátua Japonesa de Buda. Esse é o modo de como você pode imediatamente discriminar se a 

estátua é Indiana ou Japonesa. As estátuas Indianas de Gautama Buda têm um corpo bem atlético: a barriga é muito 
pequena e o peito bem saliente. O Buda Japonês, porém, é totalmente diferente; seu peito é quase silencioso pois ele 

respira da barriga, mas sua barriga é bem grande. Isso não parece muito bom pois a idéia que prevalece no mundo é 

da outra maneira, e isso é muito antigo. Contudo, respirar a partir da barriga é mais natural, mais relaxado. 

Durante a noite acontece quando você dorme: você não respira a partir do peito, respira da barriga. Eis porque a 
noite é uma experiência tão relaxante. Após seu sono, pela manhã você se sente tão refrescado, tão jovem, pois a 

noite toda esteve respirando naturalmente... você estava no Japão! 

Estes são os dois pontos: se você estiver com receio de respirar da barriga e ficar atento que o subir e descer 

desta irá destruir sua forma atlética... homens estão mais interessados nessa forma atlética. Então para eles é mais 
fácil observar junto às narinas por onde a respiração penetra. Observe, e quando a respiração sair, observe. 

Estas são as três formas. Qualquer uma servirá. E se você quiser fazer duas formas juntas, pode fazer; desse modo 

o esforço ficará mais intenso. Se quiser fazer as três formas juntas. Então o processo será mais rápido. Mas isso 

depende de você, o que for mais fácil para você.  
Lembre-se: O mais fácil está certo.” Osho em The New Dawn, Chapter 16 
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OSHO No Dimensions Meditation 

 
Esta meditação ativa de centramento é baseada em técnicas Sufi, 
desenvolvida e ampliada mais tarde por Osho. Usando a respiração e uma 
série de movimentos corporais coordenados seguido pelo giro, sua 
energia torna-se centrada no hara, a "energia vital" centro abaixo do 
umbigo. De lá você pode observar a mente e experienciar a consciência e 
totalidade - o corpo se movendo em todas as direções, o centro sem 
movimento. 

Instruções: Esta é uma meditação de três estágios com uma hora de 

duração. Durante os primeiros dois estágios os olhos permanecem abertos, mas não focados em coisa alguma. 

Durante o terceiro estágio os olhos ficam fechados. A meditação termina quando você ouvir três gongos. 

Primeiro Estágio: 30 minutos. Movimentos Sufi: Uma dança contínua num conjunto de seis movimentos. Com 

os olhos abertos, fique de pé num lugar e coloque a mão esquerda sobre o coração e a direita sobre o hara. Fique 

quieto por alguns momentos apenas ouvindo a música para ficar centrado. Esse estágio da meditação inicia 

lentamente e aumenta em intensidade. Se você estiver fazendo-a juntamente com outros você pode sair fora da 

sincronicidade com os outros e achar que você cometeu um erro. Quando isso acontecer, apenas pare, veja onde os 

outros estão, e depois retorne para o mesmo ritmo e tempo como todos. Quando o sino tocar, comece a sequência 

como descrita abaixo. Os movimentos procedem sempre do centro, ou do hara, usando a música para manter o 

ritmo correto. Os quadris e os olhos acompanham a direção do movimento da mão. Use movimentos graciosos num 
fluxo contínuo. Sons “Shoo” em voz alta são emitidos a partir da garganta em sincronicidade com os sons da 

gravação. Repita essa sequência de seis-movimentos continuamente por 30 minutos. 

SEQUÊNCIA: 1) Ponha as costas das mãos juntas apontando para baixo sobre o hara. Inalando pelo nariz, traga as 

mãos até o coração e encha-as de amor. Exalando, faça o som “Shoo” com a garganta e envie para o mundo. Ao 
mesmo tempo mova o braço direito (com os dedos estendidos e a palma para baixo) e o pé direito adiante, e mova a 

mão esquerda de volta para o hara. Retorne a posição original com ambas as mãos sobre o hara; 2)Repita esse 

movimento com o braço e o pé esquerdo. Retorne a posição original com ambas as mãos sobre o hara; 3)Repita esse 
movimento com o braço e o pé direito, virando-se lateralmente à direita. Retorne a posição original com ambas as 

mãos sobre o hara; 4)Repita esse movimento com o braço e o pé esquerdo, virando-se lateralmente à esquerda. 

Retorne a posição original com ambas as mãos sobre o hara; 5)Repita esse movimento com o braço e o pé direito, 
virando-se diretamente para trás pelo lado direito. Retorne a posição original com ambas as mãos sobre o hara; 

6)Repita esse movimento com o braço e o pé esquerdo, virando-se diretamente para trás pelo lado esquerdo. 

Retorne a posição original com ambas as mãos sobre o hara. Esse estágio termina quando a música pára. O segundo 
estágio começa com uma nova música. 

Segundo estágio: 15 minutos. Girando: Comece colocando o dedo do pé direito sobre o dedo do pé 

esquerdo. Cruze os braços sobre seu peito e abrace a si mesmo. Sinta amor por você mesmo. Quando a música 

começar curve-se para a existência por esta ter lhe trazido aqui para essa meditação. Quando o ritmo da música 
mudar, comece girando para o lado esquerdo ou para o direito, o que for melhor para você. Se você girar para à 

direita ponha o pé e o braço direito à direita e o braço esquerdo na direção oposta. Quando você começa a girar 

você pode mudar suas mãos para qualquer posição que lhe pareça boa. Se você não tiver girado antes, então vá bem 
devagar a princípio e uma vez que sua mente e corpo ficam aclimatados aos movimentos o corpo irá naturalmente 

mais rápido. Não force a si mesmo a ir logo mais rápido. Se você ficar tonto ou sentir que é demais para você, você 

pode parar sem problemas e ficar de pé ou sentar-se. Para finalizar o giro, pare e cruze os braços sobre o peito e 
coração. 

Terceiro estágio: 15 minutos. Silêncio. Deite-se sobre a barriga com os olhos fechados.Deixe suas pernas 

abertas e não cruzadas para permitir toda a energia que você acumulou fluir através de você. Não há nada a fazer 

senão apenas ficar com você mesmo. Se for desconfortável deitar-se sobre sua barriga, deite-se de costas. Um gongo 
indicará o final da meditação.  



Cia do Ser | Treinamento para Facilitadores de Meditações OSHO | Gabriel Saananda 27 

OSHO Whirling Meditation 

 
 

“O Giro Sufi é uma das técnicas mais antigas, uma das mais vigorosas. Ela é tão profunda que mesmo uma 

simples experiência pode lhe tornar totalmente diferente. Gire com os olhos abertos, assim como as crianças 

pequenas giram, como se seu ser interior tivesse se tornado um centro e todo seu corpo fosse como uma roda, 

movendo-se, como um torno de oleiro, movendo-se. Você está no centro, mas o corpo todo está se 

movendo." OSHO 

 

Primeiro Estágio: 45 minutos 

 Mantenha seus olhos abertos e sinta o ponto central de seu corpo. Levante os braços até a altura dos 

ombros, com a palma da mão direita para cima e a palma da mão esquerda para baixo. Comece a girar em 

torno de seu próprio eixo. Deixe seu corpo ficar suave. Comece lentamente e após 15 minutos, vá girando 

gradualmente cada vez mais rápido. Você se torna um vórtice de energia - na periferia uma tempestade de 

movimento mas a testemunha no centro silenciosa e tranquila. 

 

Segundo Estágio: 15 minutos 

 Deixe seu corpo cair no chão quando a música parar. (isso pode acontecer antes). Vire-se e fique de costas 

sobre seu estômago imediatamente para que seu umbigo fique em contato com a terra. Sinta seu corpo 

misturando-se com a terra. Mantenha seus olhos fechados e permaneça passivo e silencioso. 


