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PREFÁCIO DO AUTOR

Mestre Héyáng, do município de Guōyáng, da província de Ānhuī. 

Vive em retiro no “Aposento de Bambu”, dedicando-se nos últimos dez 
anos, com tranquila privacidade, ao refinamento secreto. 

Um dia teve um visitante que passou por lá e então, ao perguntar, falou: 
“O Senhor, no seu Caminho do Elixir, há muitos anos leva uma vida cal-
ma, simples, com poucos desejos e sem ambição. E eu que humildemente 
pretendo perguntar sobre onde reside a essência do Caminho, enuncio a 
pergunta: solicito reverentemente que o senhor explique cada detalhe, a fim 
de despertar a confiança dos jovens discípulos e então revelar o mistério de 
sucessivas gerações. Seria possível?”.

Héyáng Zǐ falou: “Os autênticos Imortais das gerações passadas escre-
veram tratados sobre o Elixir e já deixaram orientações completas, com to-
dos os detalhes, sobre o Caminho do Elixir. Com esses tratados, é possível 
averiguar essas orientações e então adquiri-las. Minha virtude é deficiente 
de preparo, como me atrever a falar sobre o Caminho?”. 

O visitante disse: “Milhares de tratados e dezenas de milhares de textos 
clássicos falam sobre o Tigre e o Dragão. São muitos os autores que falam 
do simbolismo do amálgama do Chumbo com o Mercúrio, mas são poucos 
os autores que explicam a simbologia. Estudá-los é extremamente difícil e 
comprová-los não é fácil. Assim, me atrevo a perguntar ao senhor: Se este 
mistério não for revelado, como atrair os jovens discípulos nesse estágio 
final do Darma?”.

Héyáng Zǐ, tomado de profunda admiração e respeito, falou: “Tendo 
o amigo vindo de longe, esta é a sua oportunidade de ouro de solicitar 
orientação”.

Como resultado, a porta se abre diante da montanha, conversam livre e 
agradavelmente por um longo tempo e escrevem este pequeno livro.

3ª lua do 1º ano do macaco de fogo (33º ano do ciclo sexagenário) da 
República da China.*

* Taiwan, abril de 1956.
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