
 

OSHO Meditation & Monsoon Festival 2013 
 

 

O' que SHO!  

Além dos visitantes internacionais, os participantes reuniram-se a partir de 152 cidades e 17 estados da Índia, derramando-

se no OSHO International Meditation Resort em sincronia com a intensidade das chuvas cheias que desciam dos céus. 

E a rica bonança aguardava-os para este festival de cinco dias: Cada dia começava ao romper da aurora, com a famosa OSHO 

Meditação Dinâmica no vasto OSHO Auditório - e parecia não terminar. As pessoas estavam tão entusiasmados que 

deixaram com relutância só à meia-noite. Nada menos que 71 programas foram oferecidos nos exuberantes acres do 

Meditation Resort. OSHO Meditações durante todo o dia, aulas pela manhã de Tai Chi e Yoga e meditações no Auditório 

Chuang Tzu onde Hindraj Divekar na Veena, Usman Khan no sitar, e Rajendra Teredesai na flauta levava os meditadores para 

as profundezas do silêncio. Ao mesmo tempo, a piscina e jacuzzi ficaram vivas com o riso delicioso dos participantes no Spa 

Basho. 

Havia concertos especiais com música ao vivo todos os dias depois do almoço, para animar o meio-dia: Bikram Singh e Uday 

Deshpande trouxeram suas tropas e as pessoas dançaram por mais de uma hora. 

Nossa querida amiga Jeevan, que havia trabalhado por muitos anos para o OSHO Times, escolheu este momento para deixar 

seu corpo, dando a todos uma ‘oportunidade para celebrar a morte’, como diria Osho. E que festa isso foi! Do Meditation 

Resort aos ‘ghats’ de cremação as ruas estavam cheias de meditadores cantores e dançarinos vestidos de túnicas bordô. 

Após o Encontro Noturno as noites floresceram com mais música. Bikram Singh e sua banda tocaram música de alta energia 

com Mahesh Vinayakram, que voou especialmente a partir de Chennai para cantar para nós. 

Rekha Bhardwaj, o célebre cantor Sufi de Bollywood, transportou o público para outro plano, revisitando seu álbum, Ishqa 

Ishqa, e cantando seus números de sucesso em filmes. Mesmo aqueles que não entendem a língua ficaram colados às suas 

cadeiras. 

Celebrando Sannyas, uma Festa de Dança de Bollywood, e um Show de Variedades permitiu que as pessoas 

experimentassem novas alturas. 

Situação: LOTADO! Se meditação, uma demo para uma das OSHO Terapias Meditativas, um concerto à hora do almoço, ou o 

Clube de Meditação, todos os eventos estavam lotados. O Encontro Noturno transbordava de pessoas. As paredes do OSHO 

Auditório reverberavam ao som de "Osho!" pronunciadas com energia total. Ao sair, os sorrisos nos rostos das pessoas e da 

dança em seus passos que diziam, "O' que SHO!" 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

   

   

 

 
 

 

http://www.osho.com/LinkTo.cfm/LinkId/154/true/language/portuguese.htm
http://youtu.be/pdN9mPRkTq0
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