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APRESENTAÇÃO

O Daoismo é muito vasto, abrangendo diferentes áreas de conhecimento!

Durante séculos, os daoistas se concentram na busca da verdade interior 
e na realidade vivida de acordo com os seus valores.

Abrangendo todos os aspectos de um ser humano – corpo, mente, psi-
que e emoção –, nasceu o conceito de um espírito que habita e anima o 
corpo. Trabalhar todos esses aspectos é trabalhar a espiritualidade plena e 
individual.

Para o Daoismo, uma evolução espiritual só acontece quando existe 
um alinhamento da maturidade emocional a um estilo de vida saudável, 
refletido na tranquilidade do comportamento e na atualização constante dos 
seus valores morais.

De todas as áreas do Daoismo, a que mais encanta com seus mistérios é 
a chamada Alquimia Daoista. 

Alquimia é o caminho para o prolongamento da vida e a busca da 
imortalidade do espírito. Esse caminho encantou muitas gerações durante 
séculos, devido ao desejo humano de permanecer o maior tempo de vida 
possível no mundo.

Conhecida dentro do Daoismo como o Caminho da Imortalidade, a Al-
quimia Daoista foi praticada de diferentes formas e por muitas gerações de 
daoistas.

Dentro da tradição, a imortalidade se traduz num espírito pleno e cons-
ciente, tocado pela profunda verdade, e que, deixando de ser uma simples 
filosofia, é visto como um estilo de vida profundo e luminoso.

Até os dias de hoje, o Caminho da Imortalidade está guardado dentro das 
escolas tradicionais do Daoismo. Apesar de muitos leigos estudarem de forma 
aleatória, nada supera a entrada em uma escola tradicional e a iniciação autên-
tica dentro do Caminho da Imortalidade.

Mestre Mǎ Bǐngwén escreveu este excelente livro, explicando, com de-
talhes, aquilo a que somente um iniciado conseguiria ter acesso.

Lido por todas as escolas daoistas de alquimia, este livro apresenta um 
conteúdo que esclarece minuciosamente todas as etapas para uma realização 
espiritual dentro do Daoismo.
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Esta obra oferece a você, leitor, um conhecimento rico em detalhes so-
bre o que fazer para praticar o Caminho da Imortalidade. Mas não o torna 
independente! Pois ainda se faz necessária uma iniciação tradicional para 
saber como praticar e aplicar o conhecimento profundo deste livro dentro 
da sua vida, para alcançar o resultado esperado.

Sejam bem-vindos ao Caminho da Imortalidade!
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