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Boa noite a todos, queridos Irmãos e Irmãs. 

Já que é preciso um nome, eu sou OSHO. 

Mas eu sou você, como você é eu. 

Eu os convido, esta noite, para compartilhar neste espaço sobre o tema da Grande Alquimia e 

especialmente sobre o Fogo. 

Eu instalo, então, no centro do nosso círculo, uma grande fogueira, em torno da qual nós iremos 

realizar a nossa reunião... 

Eu lhes proponho, então, de início, para instalarmo-nos agora em um espaço de Fusão, após o 

qual eu vou prosseguir a minha intervenção. 

... Silêncio ... Fusão ... 

Para ilustrar o que eu vou dizer esta noite, eu irei me apoiar em alguns elementos que lhes 

foram comunicados através dos tempos de forma escrita. 

Evidentemente, a maioria desses escritos foi feita de tal modo que somente os iniciados podiam 

compreendê-los. 

Eu irei me apoiar, em primeiro lugar, nos elementos do Gênesis, a fim de que possamos, juntos, 

avançar a nossa compreensão e, sobretudo, compartilhar a experiência. 

Eu não irei citar, obviamente, todos os elementos do Gênesis, mas eu vou tomar, aqui e ali, 

alguns elementos para ilustrar os meus propósitos. 

Primeiramente, compreendam que originalmente, como está escrito, Deus criou o Céu e a Terra, 

ou seja, o Espírito e a Matéria. 

Para criar o movimento, Deus criou o Fogo ou a Luz. 

Isso é um elemento de importância no nível da compreensão da ação dos Elementos. 

O Fogo é o Elemento que nutre e que leva o movimento a todos os outros Elementos. 
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Sem o Fogo, não há movimento. 

Sem o calor do Fogo, não haveria chuva. 

Se eu lhes apresento isto, é unicamente com o objetivo de apresentar-lhes a maneira que vocês 

podem se comunicar com os Elementos, a maneira que vocês podem apoiar-se na sua potência. 

Nós os convidamos a chamar os Elementos, um após o outro, ou combinando-os dois a dois, e, 

no final, chamando os quatro. 

Mas se vocês utilizarem a ordem correspondente ao que nós poderíamos denominar a 

“hierarquia” dos Elementos - não que isso se trate de um Elemento dominando os outros, mas, 

de preferência, de uma ordem na qual eles se nutrem, na qual os Elementos lhes permitem 

comunicar-se com a Luz, com A FONTE. 

O Fogo é o Elemento que corresponde ao Espírito. 

É daí que vocês podem iniciar a Grande Alquimia. 

Chamando pelo Fogo, e pelos Seres que o habitam, vocês se conectam com a parte mais 

elevada, poderíamos dizer, do que vocês são. 

Eu não falo, evidentemente, do que foi chamado de Absoluto, que está além de tudo isso, 

mesmo se a palavra “além” não for apropriada. 

Digamos que o Absoluto não depende de tudo isso. 

Assim que vocês estiverem conectados com o Espírito, assim que vocês tiverem chamado pelo 

Fogo, vocês podem, em seguida, apoiar-se no Ar, que mantém e atiça o Fogo. 

Da mesma maneira que partindo do Espírito, nós poderíamos dizer que o Espírito intervém no 

nível da alma. 

Eu lhes ofereço alguns instantes de Silêncio, a fim de acolherem a verdade do que eu lhes 

proponho, em vocês... 

... Silêncio ... 

Assim que vocês tiverem acolhido o Ar, vocês podem dar o lugar à Água. 

Para continuar o paralelo com o Espírito, nós poderíamos dizer que a alma, que intervém no 

nível do intelecto e do Coração, quer impulsionar a sua informação até o corpo. 

Naquele momento, a alma intervém no nível das emoções, e isso irá permitir à informação 

chegar até o corpo. 

Da Água, vocês chamam, em seguida, o Elemento Terra... 



Vocês podem realizar este apelo frequentemente, a fim de que isso se torne natural e de que 

isso possa se expandir da maneira mais importante possível. 

 

Há ainda muitas coisas que eu poderia dizer a vocês com relação aos Elementos, mas o mais 

importante é isso. 

Eu vou, entretanto, continuar a desenvolver um pouco mais sobre o Fogo, que é o meu 

Elemento favorito, digamos. 

Como vocês talvez já saibam, nós podemos dizer que há dois tipos de Fogo: o fogo da paixão e o 

Fogo Divino. 

Vocês, provavelmente, já puderam viver os dois. 

O fogo da paixão é um fogo que consome o Ser, levando com ele o sofrimento. 

O Fogo Divino libera o Ser. 

O Fogo que nós vimos lhes propor é, evidentemente, o Fogo Divino. 

Este Fogo, vocês têm a possibilidade de mantê-lo, de propagá-lo com todos os Elementos, com 

todas as cristalizações que vocês carregam em vocês. 

Porque, nós poderíamos dizer que o Fogo Divino é o Fogo do sacrifício: o sacrifício da Ilusão. 

Dessa maneira, levando tudo o que pertence à Ilusão, em vocês, até o Fogo Divino que vocês 

possuem no seu Coração, então, não somente vocês se aliviam, mas vocês fortificam o Fogo 

Divino. 

Nesse Fogo, eu lhes proponho, então, para lançar toda a sua história, todos os seus sofrimentos, 

todas as suas crenças... 

Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês irão se liberar. 

Quanto mais vocês se liberarem, mais o Fogo Divino irá liberar vocês. 

Se eu lhes falo de tudo isso, agora, é porque o momento do Reencontro com o seu Corpo de 

Luz, com o seu Corpo de Fogo, chegou. 

Nós já tínhamos indicado isso a vocês. 

É tempo, então, de instalar-se no Fogo. 

Eu lhes proponho para aproveitarmos, juntos, um momento de Fusão... 

... Silêncio ... Fusão ... 



É tempo, queridos Irmãos e Irmãs, de encontrar as suas vestes de Luz, de encontrar as suas 

vestes de Fogo. 

Isso, vocês podem vivê-lo a cada instante. 

Como já lhes foi indicado em várias ocasiões, vocês podem se apoiar no Fogo do Sol. 

Chamem, naquele momento, o Anjo do Fogo ou o Espírito do Fogo. 

Vocês vão ver, então, o que isso desencadeia. 

O Fogo irá ajudá-los também a regenerar todas as suas células. 

O seu Corpo de Luz já está imprimindo, em cada uma das suas células, a sua assinatura, que é 

aquela da sua Eternidade. 

Está aí o essencial do que eu queria compartilhar com vocês, hoje. 

Haveria, é claro, muitas coisas que eu poderia acrescentar, mas o essencial não é o que eu posso 

lhes dizer: o essencial é o que vocês vivem. 

 

Vivendo de maneira amplificada o Encontro com o Fogo, vocês irão descobrir, sozinhos, muitas 

verdades que foram, até agora, escondidas de vocês. 

Eu lhes proponho um último espaço de Fusão antes de me retirar. 

... Silêncio ... Fusão ... 

Queridos Irmãos e Irmãs, eu os convido para juntar-se a mim no Fogo. 

Se vocês olharem atentamente para o Fogo do Sol, ou qualquer outro Fogo, talvez vocês vão me 

ver... 

Venham começar a Dança, venham começar esse movimento ascendente que os leva de volta 

para Casa! 

Eu lhes digo até breve. 
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