
Os primeiros passos para uma Alquimia interna   

Inseguranças, stress, ansiedade exagerada, mágoas, angústia, medos, tristeza profunda, apatia, 

pessimismo, a falta de objetivos e de sentido da vida, são algumas das emoções com as quais 

nos deparamos em alguns momentos de nossas vidas. 

Muitas pessoas permitem, gradualmente, serem envolvidas por essas emoções desequilibradas e 

perdem a alegria pela vida. Encontram-se num grande vazio existencial, o qual muitos tentam 

compensar com uma exigência de consumir freneticamente tudo que encontram pela frente, 

como se o lema fosse “consumo, logo existo!”. 

Encontramos-nos numa enorme crise de valores humanos. A violência aumentando, injustiças 

sociais mais contundentes, nós estamos cada vez mais sujeitos a doenças, e assim constatamos 

que estamos perdendo o controle da situação. 

Entendo ser bastante saudável uma reflexão sobre tudo isso: há uma necessidade de novas bases 

para que a nossa sociedade possa influir seres humanos mais completos, saudáveis, conscientes, 

mais conectados com a essência e com a energia primordial de onde tudo emana. Seres mais 

preparados para os desafios desse novo milênio, que esta aí sendo gerado com a participação ou 

omissão de cada indivíduo. 

Nesse novo tempo, onde os velhos paradigmas, crenças, repressões educacionais já não servem 

mais, é necessário irmos em busca de atitudes reflexivas, valores, e muito discernimento para 

filtrarmos tudo que vemos, ouvimos e sentimos. 

Proponho como primeiro passo que nos libertemos dessa vida agitada, afobada, voltada para a 

sobrevivência e o consumismo. Que você encontre algum tempo para relaxar, refletir, meditar, 

buscar seus talentos, seus dons naturais. De nada adianta olhar para fora, a procura do que é real 

ou não, sem olharmos antes para dentro de nós mesmos. 

Num segundo passo, é essencial que você tome consciência da necessidade do seu crescimento 

pessoal e da sua vontade para investir tempo, recursos e energia em você mesmo, assumindo a 

responsabilidade pelos seus sentimentos, pensamentos e atitudes. Enxergar a vida em todas as 

suas dimensões das profundezas da dor às alturas da sabedoria. 

No terceiro passo preste atenção em você, na sua respiração, na agitação dos pensamentos, na 

tensão dos músculos do seu corpo. Temos poderes para direcionarmos e recriarmos as nossas 

posturas perante a vida, vamos conscientemente co-criando formas mais positivas e auspiciosas. 

Preste atenção em como você vem se tratando ultimamente. Reconheça seu EU. Faça as pazes 

com sua Essência. A evolução humana é única. As possibilidades são infinitas e a vida tem uma 

maneira maravilhosa de cuidar de nós. Confie! 

O único equilíbrio que precisamos estabelecer é entre o dar e o permitir a nós mesmos receber. 

O que o mundo precisa nesse momento é de pessoas com discernimento. Precisamos que 

acabem as formas pensamentos doentias, as crenças e ideias que estão enfraquecendo toda ação 

benéfica. As pessoas precisam saber como a mente funciona, o que são os pensamentos, o que 

fazem a si mesmas e o que fazem aos outros através de seus pensamentos, sentimentos, suas 

palavras e suas ações. Precisamos ter mais consciência acerca de nós mesmos. 



Vamos assumir a responsabilidade individual do nosso poder de co-criadores e buscarmos 

elevar o nível vibratório do planeta. A vida lhe foi dada para que você desfrute, crie, seja feliz, 

tenha paz interior, estamos todos juntos no milagre da existência. 

Dê o primeiro passo da sua jornada. 
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