
Clã do sol

“O nascimento de um novo homem”

Este é um processo exclusivo para homens que buscam um 
encontro profundo consigo mesmo e resolver as feridas 

enraizadas no inconsciente coletivo masculino.
Neste grupo tomamos consciência de que internamente somos 

homem e mulher; ao integrar e compreender nosso feminino 
interno, descobrimos uma nova forma de nos relacionarmos 

com nós mesmos e com as mulheres que nos rodeiam.



Clã do sol

A linhagem do clã do sol

Pouco antes de deixar seu corpo, em janeiro 
de 1990, Osho percebeu nas mulheres que 
estavam perto dele, mulheres meditadoras 
e emancipadas, uma energia de “mendigas”, 
constantemente pedindo amor e aceitação 
para nutrir o sentimento de que fossem 
necessitadas, principalmente pelos homens.

Disse que, inclusive em silêncio, podia escutar 
as mulheres perguntando “você me ama?”. 
Foi assim como Osho deu instruções para 
criar o processo “A Liberação da Mulher”, com 
o fim de liberar a mulher do inconsciente 
coletivo, e esse processo se deu pela primeira 
vez em Poona, em dezembro de 1989.

Ao mesmo tempo que sucedia o 
primeiro processo para as mulheres, 
os companheiros das participantes 
entraram em uma crise profunda de uma 
depressão incompreensível. Ao saber 
desse fato, Osho se deu conta de que os 
homens também eram prisioneiros do 
medo diante da liberação das mulheres, 
então, decidiu criar um processo para 
homens também.

Foi assim que, no final do ano de 1989, 
Osho entregou as intruçñoes a Yogi 
(Dhyan John) para que se criasse um 
grupo para homens. Logo, durante 
algum tempo, foi levado a cabo por 
Indivar e Bhadra. Nos países do norte, 
Sudheer começou a organizar os grupos 
e, posteriormente, Wadud (Prasad) 
continuou compartilhando esse grupo 
na Itália e Dinamarca, utilizando o nome 
original em inglês “Men´s Liberation”, 
em português “A Liberação do Homem”.

Em maio de 2016, Anan recebeu a 
transmissão deste grupo por parte 
de Prasad na Itália, onde dialogaram 
a possibilidade de mudar o nome 
para “Clã do Sol”, dado que Anan 
compartilharia este grupo na América 
Latina. Na atualidade, Anan continua 
guiando e compartilhando esta 
linhagem através deste nome em vários 
países da América Latina e Europa, 
conservando as principais instruções 
que Osho entregou.



Ocho criou este grupo para dar ao homem 
a possibilidade de descobrir sua verdadeira 
natureza e viver em liberdade. Dirigido a 
homens que querem descubrir por si mesmos 
o significado de sua masculinidade. É para 
homens que querem ser e estar em seu 
próprio poder, plenamente comprometidos 
com a vida, desfrutando o que ela oferece 
e, ao mesmo tempo, estar centrados em 
seu Ser Interior; homens que valorizam as 
relações significativas que nutrem, apoiam e 
sustentam sua integridade e individualidade 
únicas.

O segredo para isso é o equilíbrio. Durante 
séculos, místicos e iluminados sabem que 
todo homem e toda mulher possuem dentro 
de si a energia masculina e a feminina. 
Quando qualquer destas energias está fora 
de equilíbrio ou ausente em nossas vidas, 
podemos sentir-nos incompletos e agoniados 
por todos os desafios que se apresentam. 
Inclusive se estamos tendo êxito, sentimos 
que algo nos falta.

Este grupo brinda uma experiência direta 
da sua energia masculina e feminina, de 
maneira que você possa descubrir sua 
natureza profunda e reconhecer o que cada 
uma contribui em sua vida. Você aprenderá a 
arte do equilíbrio e como esses dois aspectos 

essenciais dentro de si podem entrar em 
harmonia. 

Muito dos problemas que enfrentamos hoje 
em dia como homens são: conflitos com 
mulheres, com outros homens ou consigo 
mesmo; o stress de sentir que há muito que 
fazer e que não é forte o suficiente ou não 
tem o tempo necessário; a sensação que a 
vida não tem sentido e está cheia de rotinas 
desmotivadoras; a incapacidade de se abrir e 
ter relações frutíferas. 

Estas e muitas outras inquietudes em 
nossa vida podem começar a desaparecer 
à medida que nos tornamos mais 
conscientes, alertas sobre a nossa natureza 
mais profunda.

Este é um grupo intenso e ao mesmo tempo 
relaxado, e profundamente prazeiroso.

Ao aceitar o desafio de participar deste 
grupo de manera total e aberta, você  
experimentará a promessa de uma 
transformação, liberando o amor natural 
em seu coração e o poder e inteligência que 
todo homem possui dentro de si.

Experimentará o que é sentir-se completo 
e centrado em si mesmo.
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