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O DAOISMO E O CAMINHO DA IMORTALIDADE

O Daoismo é uma tradição espiritual que teve origem na China há cerca de 4.700 
anos. Ao longo desses anos, tornou-se um sistema complexo, sem paralelo no Oci-
dente, reunindo diferentes aspectos do conhecimento humano em um único conjunto, 
no qual todas as partes possuem os mesmos fundamentos. Assim, para que possamos 
entender o Daoismo, não devemos classificá-lo através da utilização de um termo 
referente a uma das partes de seu conjunto, como filosofia, religião, arte, etc. 

A tendência de classificar o Daoismo com um termo conhecido no Ocidente é 
uma questão que está relacionada a limitações impostas pela linguagem, pela cul-
tura e pela nossa limitação de olhar e perceber o mundo de forma integral. No lugar 
de tentarmos compreender o novo como novo, nos limitamos a julgar e a buscar 
a compreensão do novo utilizando elementos que já conhecemos. Esse compor-
tamento deve ser abandonado, para que possamos entender o Daoismo em sua 
essência, como um modo de vida, em que o caminhante deve refletir naturalmente 
o resultado do seu conhecimento e de suas práticas.

Neste livro, são apresentados conhecimentos relativos à proposta central do 
Daoismo como tradição espiritual: a transformação pessoal através do Caminho 
da Imortalidade. 

E qual a razão de ser dessa busca espiritual? Qual a origem dessa vontade 
de evoluir espiritualmente a ponto de se tornar um Imortal? Em resumo, as mo-
tivações centrais dessa busca são um forte sentimento de impotência diante da 
impermanência da vida e o nosso desconhecimento sobre a nossa origem e o nosso 
destino, principalmente após a morte. 

Nesse sentido, o Caminho da Imortalidade propõe o resgate da condição ori-
ginal e absoluta de ser, na qual não existe mais a ignorância, na qual consciência 
e vida são infinitas. Para que alcancemos essa condição original e absoluta de ser, 
precisamos percorrer o Caminho da Imortalidade, para que, através da prática da 
meditação, ocorra o processo alquímico de transmutação do homem comum em 
Homem Sagrado.

Neste livro, que é o resultado do registro de perguntas e respostas sobre o 
Caminho da Imortalidade, são apresentadas em detalhes as etapas que deverão ser 
percorridas pelo discípulo, para que alcance a sua realização espiritual final.

Luciano Villanova de Oliveira


