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SOBRE O AUTOR, A LINHAGEM E O MÉTODO ALQUÍMICO

Mǎ Bǐngwén (馬炳文) é o nome completo do autor deste livro, registrado por 
seus pais quando do seu nascimento. Mǎ é o sobrenome da família, que também 
significa Cavalo, e Bǐngwén é o seu nome, que significa Estilo Brilhante.

Entretanto, no Daoismo, todo iniciado recebe outro nome escolhido pelo 
seu mestre. Além disso, muitos mestres passam a ser conhecidos por um ter-
ceiro nome, definido por uma característica específica da sua personalidade ou 
do trabalho que desenvolve dentro da tradição. 

Neste livro, em vez de usar o seu nome de registro, mestre Mǎ utilizou 
o nome como é conhecido dentro do Daoismo: Héyáng Zǐ (合陽子). O ide-
ograma Zǐ significa mestre e o seu nome, Héyáng, pode ser traduzido por 
Integralmente Luminoso. 

Mǎ Bǐngwén nasceu, em 1923, no município de Guōyáng (渦陽), da pro-
víncia de Ānhuī (安徽), na região centro-sul da China Continental. 

Desde sua infância, mestre Mǎ teve uma formação clássica, tendo estu-
dado os Quatro Livros – O Grande Aprendizado, A Doutrina do Caminho do 
Meio, Os Analectos de Confúcio e Mencius - e os Cinco Tratados - O Livro das 
Canções, O Livro da História, O Clássico dos Ritos, O Livro das Mutações e 
Os Anais da Primavera e do Outono.

Em 1950, passou a seguir Wú Jūnquè (吳君確), mestre patriarca da 6ª 
geração da Escola Oeste, de quem recebeu a iniciação do Autêntico Portal do 
Mistério e a transmissão do Método do Coração do Elixir de Ouro do Sublime 
Superior Lǎo Zǐ.

Em 1953, com apenas 30 anos, mestre Mǎ iniciou o seu retiro, que se 
intensificou em 1954, no mesmo ano da passagem do seu mestre, Wú Jūnquè.

Em 1954, já realizado espiritualmente, mestre Mǎ escreve o presente livro, 
disponibilizado aos seus discípulos em 1956 e publicado em 1991.

Em 1989, torna-se professor titular da cadeira de Alquimia Interior no Ins-
tituto Chinês de Taoismo, localizado no templo Zhǐ Nán Gōng, em Táiběi, 
Táiwān.

Em 1991, aceita o convite do Monastério do Pinheiro de Hong Kong e do 
Pavilhão da Escritura Violeta da Sociedade do Ensino da Virtude de Singapura 
e faz uma palestra sobre o Método do Caminho do Elixir de Ouro.
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Em 1992, mestre Mǎ e o abade Hóu Bǎoyuán, do Monastério do Pinheiro 
de Hong Kong, lançam o movimento que levantou recursos para a restauração 
do templo do Palácio da Transparência Sublime de Lǎo Zǐ.

Em 30 de dezembro de 2002, mestre Mǎ faz sua passagem em Táiběi, 
Táiwān.

Ao longo de tantos anos dedicados à prática, ao ensino e à transmissão da 
Alquimia Interior, mestre Mǎ deixou outras 23 obras escritas, dentre as quais 
destaco: 

• Explicações detalhadas sobre o Espelho da Matéria-Prima, 1962;

• Investigações sobre as Polaridades Inexistente e Sublime, 1978;

• Compilação sobre o Tratado do Caminho e da Virtude de Lǎo Zǐ, 
1985;

• Compilação sobre o Tratado da Quietude de Lǎo Zǐ, 1993;

• Trilhando o Grande Caminho, última obra escrita por mestre Mǎ, 
2000.

Mestre Mǎ faz parte do que chamamos, no Daoismo, de Linhagem Princi-
pal, uma tradição iniciática originada no Sublime Superior Senhor Lǎo (太上

老君: Tàishàng Lǎo Jūn), que remonta a mais de 2.500 anos.

Conforme pode ser observado no diagrama abaixo, mestre Mǎ é patriarca 
da 7ª geração da Escola Oeste, iniciada por Lǐ Hánxū (李涵虛), discípulo de 
Lǚ Dòngbīn (呂洞賓), um dos 8 Imortais do Daoismo. 

O método alquímico apresentado nesta obra faz parte dos métodos de Al-
quimia Interior classificados como Alquimia Superior, sendo conhecido como 
o Método do Elixir do Céu Primordial (天元丹法 -Tiān Yuán Dān Fǎ).

Luciano Villanova de Oliveira
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LINHAGEM PRINCIPAL


