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1 . Ciclo de Retorno

Visitante: A vida do homem no mundo, mesmo se a 
expectativa fosse de 100 anos, não seria mais do que 36.000 
dias. A ilusão(1) passa num piscar de olhos. O ser humano, 
ao perder seu corpo, para onde retornará? Assim, permita-me 

perguntar: como prolongar e reabastecer a vida? Como retornar 
à fonte e restaurar o estado original, ascender à outra margem(2) 

e  assim sair do Ciclo de Retorno?(3)

ESCLARECIMENTOS GERAIS E TERMOS TÉCNICOS

(1)  Ilusão: 鏡花水月 – Jìnghuāshuǐyuè – Literalmente, significa “flores de espe-
lho, lua de água”. Essa expressão idiomática representa a ilusão, uma visão distor-
cida da realidade, vista através de uma lente que impede a real percepção.

(2)  Ascender à outra margem: 彼岸 – Bǐàn – A expressão tem origem no Budismo 
e significa ascender à margem da salvação ou da luz, em contraste com o mar da 
amargura (苦海 – Kǔ Hǎi), que simboliza o abismo do sofrimento mundano 
desta vida senciente de dores e miséria.

(3)  Ciclo de Retorno: 輪迴 – Lúnhuí – No entendimento do Daoismo, após a morte, 
todos os seres vivos, de todas as espécies e gêneros, estão sujeitos ao Ciclo de Re-
torno. Nesse ciclo, a alma sempre retorna para renascer em um novo corpo que está 
em sintonia com a sua vibração energética. Essa sintonia depende diretamente do 
comportamento daquela alma na sua vida passada. Sendo assim, o retorno da alma 
pode acontecer tanto no sentido de evoluir quanto no de regredir espiritualmente. 
Para nos libertarmos da prisão que esse processo cíclico representa, precisamos 
buscar a Imortalidade, ou seja, a união da Consciência Pura com a Vida Infinita. Ver 
notas 13 e 44, respectivamente apresentadas nas respostas à 2ª e 5ª perguntas, para 
maiores detalhes sobre os termos Consciência Pura e Vida Infinita.

COMENTÁRIOS

Nessa primeira pergunta feita pelo discípulo que está visitando mestre Héyáng, residem 
as questões centrais da angústia do homem: a impermanência da vida como a conhecemos 
e entendemos, de onde viemos e para onde vamos após a morte. Ao perguntar como pode-
ria prolongar e reabastecer a vida, o discípulo busca a resposta para uma vida mais longa e 
saudável, desejo comum a todos os seres. Já ao perguntar como retornar à nossa origem, o 
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discípulo busca a resposta para o seu renascimento espiritualmente desenvolvido a ponto 
de escapar do Ciclo de Retorno, ou seja, do processo contínuo de transmigração da alma.

Héyáng Zǐ: Esses são os conhecimentos fundamentais,(4) a tarefa mais 
urgente de um homem de caráter nobre, que deseja sair do Ciclo de Re-
torno, que não pode deixar de(5) realizar o Caminho,(6) que deseja pro-
longar e reabastecer a vida, que não pode deixar de(5) Refinar o Elixir.(7)

ESCLARECIMENTOS GERAIS E TERMOS TÉCNICOS:

(4)  Fundamentais: 根本之學問 – Gēn Běn Zhī Xué Wèn – Essa expressão tam-
bém pode ser traduzida como aprendizados básicos ou essenciais.

(5)  “Não pode deixar de”: 非___不可 – Fēi___Bùkě – Esses ideogramas trazem 
o sentido de que, com uma postura de compromisso rígida, o praticante inevitavel-
mente realizará o Caminho e refinará o Elixir.

(6)  Caminho: 道 – Dào – Significa, simultaneamente, Caminho, Caminhante e Ato de 
Caminhar. Representa o Absoluto. É a totalidade, incluindo a Existência e a Não 
Existência. Realizar o Caminho significa trilhar o processo que levará o praticante 
à condição Absoluta de ser.

(7)  Refinar o Elixir: 煉丹 – Liàndān – Essa expressão também pode ser traduzida 
como Fundir o Elixir, Preparar o Elixir ou Elaborar Pílulas da Imortalidade. Essa 
última expressão é proveniente da linguagem utilizada na Alquimia Exterior, na 
qual se busca, efetivamente, através da mistura de substâncias químicas, produzir 
um Elixir físico da Vida Eterna ou da Imortalidade. No contexto deste livro, que se 
propõe a tratar apenas da Alquimia Interior, os termos preparar, fundir e refinar o 
Elixir não se referem a um Elixir físico, mas a um Elixir formado a partir da fusão 
da Consciência e do Sopro.

COMENTÁRIOS:

A resposta do mestre deixa claro que a transformação espiritual deve ser encarada como 
a tarefa mais prioritária do homem, que só através dessa determinação será possível reali-
zar esta Obra e que o caminho para essa realização passa pela técnica de Refinar o Elixir.

A seguir, ao longo das próximas perguntas e respostas, serão apresentadas as questões 
mais importantes e necessárias para que possamos trilhar esse caminho espiritual.


