
 

                                                   

 
Sinopse 1 

Neste livro OSHO analisa uma das principais obras do filósofo Friedrich 
Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, um dos livros mais importantes alguma 
vez escrito e muito discutido, e resgata-o da mácula de apropriação nazi, 
fruto de incompreensão e má-fé. Também ajuda o leitor a aprender muito 
acerca do misterioso e revolucionário místico persa Zaratustra (Zoroaster) 
que Nietzsche escolheu como porta-voz neste texto. 
Nietzsche é o maior filósofo que o Mundo conheceu e igualmente 
grandioso porque nasceu místico. É assim natural que outro místico e 
filósofo, contemporâneo, com a grandeza de OSHO, possa explicar com 
extraordinária clareza e relevância para os leitores do séc. XXI não só o 
texto como todo o pensamento profundo do seu autor. 
O resultado é uma viagem encantadora por um mundo onde a vida é 
celebrada, não rejeitada, e onde as verdades intemporais triunfam sobre as 
mentiras e as distorções que continuam a incapacitar os nossos esforços de 
nos tornarmos seres saudáveis e completos. 
       
Sinopse 2 
Nietzsche, OSHO, Zoroaster – três gigantes do pensamento, numa obra de 
incomparável valor. Neste livro OSHO interpreta com audácia a principal 
obra de Friedrich Nietzsche, Assim Falava Zaratustra. 
 
 

                             

OSHO, místico e cientista, um espírito rebelde a quem só interessava alertar a 
Humanidade para a necessidade urgente de descobrir um novo caminho para 
melhorar a vida dos seus milhões de seguidores. Distinguido pela sua contribuição 
revolucionária para esta transformação e caminho da paz interior, OSHO divulgou o 
seu pensamento em centenas de palestras, as quais serviram para a edição de mais 
de 400 obras, editadas em muitas dezenas de idiomas, que atingiram números 
astronómicos de tiragens desde a década de 70 até aos dias de hoje.   

  

A placa sobre as suas cinzas diz que ele nunca nasceu, nunca morreu,                                                        
apenas habitou este planeta Terra entre 1931 e 1990. 
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OSHO foi uma das mais 
importantes 

personalidades do 
séc. XX e é um dos 

escritores mais 
vendidos de todos os 

tempos. 
 

http://www.castordepapel.pt/
mailto:boasleituras@castordepapel.pt
http://www.vasp.pt/

