
Conceitualmente, o alquimista é aquele que acessa a “fonte”, o “Gran
de Espírito”, o “inconsciente coletivo da sabedoria universal”, buscando a 
transmutação do que existe até atingir a perfeição. A tradição milenar relata 
que o ouro era considerado o metal mais nobre, representando simbolica
mente a perfeição. Então, a magia da transmutação dos metais inferiores em 
ouro simboliza e materializase no desejo do alquimista de potencializar e 
auxiliar a natureza em sua obra, levandoa a um estado de maior perfeição.

Acreditamos que a alquimia retorna com força e poder e vem se de
senvolvendo nos tempos atuais, agora com um enfoque psicoexistencial e 
filosófico de transmutar a pureza e o valor do ouro em uma energia supe
rior, a energia do amor, buscando visualizar o universo enfocando aspectos 
de desenvolvimento físico, mental e espiritual, e em esferas superiores.

Minha proposta com este livro é passar todo um conhecimento sobre 
SPAs adquirido ao longo dos anos, considerando a transmutação alquími
ca de energias amorosas. Seria como convidar o leitor a sentar e, juntos, 
realizarmos o ritual do chá, onde você o bebe, simbolicamente, lendo este 
livro. Talvez você até aprecie o chá que bebe e, ao final, a xícara se esvazie. 
Então poderá olhar a xícara e achar que ela está vazia, e lamentar o chá que 
acabou, ou poderá se dar conta de que o chá está em você, ele foi tornado 
você, são você e o chá irmanados.

Assim será ler este livro. Ao lêlo, cada página vai sendo  introspectada. 
Ele passará a viver em quem o lê. Portanto, se você adotar uma postura de 
vida, cultivando amor e paz interior através de gestos de bondade e perseve
rança, somados a bons propósitos de desenvolver um trabalho de amor com 
o seu conhecimento adquirido sobre SPAs, poderá, então, dizer – e posso 
confirmar – que o chá terá se transformado. E assim terá valido a pena ao chá 
ter sido plantado, colhido, preparado e bebido. Assim como, para mim, terá 
valido a pena ter escrito este livro. Então, vamos tomar este chá juntos?

Alquimia de uma jornada: 
por que alquimia?





ada vez mais, percebemos as grandes conexões entre 
os espaços de SPAs e tudo que neles está inserido 
através da energia alquímica transformadora que 
envolve pessoas, espaços arquitetônicos, técnicas e 
terapias, ou seja, toda a força vibracional, magia e 
encantamento que um SPA representa.

alquimia
Um pouco da história da 

A história da alquimia dividese em dois momentos no tempo e no es
paço: a alquimia oriental e a alquimia ocidental, e ambas se  desenvolveram 
ao longo dos tempos desde Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Índia e 
países da Europa.

A alquimia chinesa apresentase associada ao Taoísmo, filosofia orien
tal conhecida como Tao (caminho), cuja origem é atribuída ao filósofo e 
alquimista chinês Lao Tsé, que viveu no século VI a.C. O principal obje
tivo da alquimia chinesa é a busca do equilíbrio com o todo (as energias 
Yin e Yang) na busca da felicidade, como a proposta de fabricar o elixir da 
vida longa (a harmonia no caminho da vida leva à longevidade). Para os 
alquimistas chineses, esse processo estava relacionado à fabricação do ouro, 
de onde vem o vínculo existente entre a imortalidade e o ouro. Essa crença 
provavelmente foi adquirida dos gregos. Segundo relatos, quando Alexan
dre, o Grande invadiu a Índia no ano 325 a.C., ele teria procurado a fonte 
da juventude. Processo semelhante ao que acontece na atualidade, quando 
tantas pessoas buscam SPAs, à procura de wellness e da fonte da juventude 
através de terapias. 
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Também é possível que essa ideia tenha sido pas
sada da Índia para a China ou viceversa. Já o hinduís
mo, a primeira religião da Índia, tem outras ideias 
de imortalidade, mais sutis, diferentes da do elixir da 
longa vida. Ao longo deste livro, quando falarmos so
bre massagens e técnicas indianas, voltaremos a  este 
tema. 

Graças às campanhas de Alexandre, o Grande, 
a alquimia se disseminou em todo o Oriente e no 
Ocidente. E como a história anda em círculos, retor
nando a antigos eventos, foram os muçulmanos que a 
trouxeram de volta para a Europa. Assim, este flores
cimento da alquimia na Península Ibérica durante a 
Idade Média está relacionado à presença muçulmana 
na Europa neste período. 

Durante a Idade Média, muitos alquimistas fo
ram julgados pela Inquisição, por terem sido conside
rados bruxos e condenados à fogueira. A evolução da 
alquimia encontra ressonância e semelhanças com as 
de filosofias de ordens herméticas como os rosacru
zes. Por ironia do destino, muitos castelos e conventos 
daquela época, hoje servem de cenário, para os mais 
requintados SPAs do mundo. 

Conta a história que os alquimistas tentaram 
produzir em laboratório a Pedra Filosofal, na busca 
de saúde e vigor. Seria uma das primeiras tentativas 
de medicina bioenergética /alquimia? Com esta pedra 
seria possível obter a transmutação dos metais e o 
elixir da imortalidade, com o objetivo de prolongar 
a vida indefinidamente. A pedra filosofal, ao efetuar a 
transmutação, proporcionaria a fonte da juventude. 
Isso demonstra que a busca e os estudos dos alqui
mistas da época já tinha como foco a saúde, a me
dicina e a espiritualidade. Hoje são considerados os 
precursores da moderna medicina e da psicologia. 
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Observando todo este processo, concluise que 
o trabalho de laboratório dos alquimistas medievais 
com os metais era, na verdade, um recurso metafóri
co bem montado para encobrir a verdadeira busca da 
natureza física, mental e espiritual através da Alqui
mia. Assim, a transformação dos metais em ouro pode 
ser interpretada simbolicamente como uma transmu
tação de um estado mental inferior para um estado 
espiritual superior. 

A busca pela pedra filosofal é, em certo sentido, 
semelhante à busca pelo Santo Graal das lendas do 
rei Arthur, ressalvandose que as lendas do rei Arthur 
e do mago Merlin não são somente citações e escritos 
alquímicos, mas toda uma postura de ser, no sentido 
das convicções éticas e psicológicas, confirmandose 
na atualidade, em muitos SPAs, cuja postura filosó
fica oferece, além do foco na beleza física e na saúde, 
verdadeiras terapias e oportunidades de encontro do 
indivíduo consigo mesmo. 

Outro personagem que não pode deixar de ser ci
tado na história da alquimia é o conde de St.  Germain. 
Conhecido como alquimista e mestre em ciências 
ocul tas, além de músico, pintor, ourives, médico, 
curandeiro, mágico, foi uma das figuras mais miste
riosas e emblemáticas do século XVIII. St. Germain 
prescrevia fórmulas para reduzir rugas, tingir cabelos, 
além de muitas poções de longevidade, como o elixir 
da juventude. No livro Grandes Mestres da Humani-
dade – Lições de Amor para Nova Era, a escritora Patrí
cia Cândido, cita a frase de Voltaire referindose a St. 
Germain: “É um homem que nunca morre e conhece 
todas as coisas”. 

Atualmente, muitos terapeutas de SPAs, estão 
voltados para as terapias transpessoais. Carl Jung, 
que reexaminou a simbologia alquímica, estudando 
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o significado oculto dos símbolos e sua importância como um caminho es
piritual, os arquétipos, percebeu que a compreensão da criação de símbolos 
era crucial para o entendimento da natureza humana. Explorou as corres
pondências entre os símbolos e as imagens simbólicas, sistemas mágicos de 
muitas culturas e eras, com forte influência da alquimia composta pelos 
arquétipos, hoje utilizados em cabines de SPAs por terapeutas preparados 
como verdadeiras ferramentas psicoterápicas. 

Jung estudou aspectos da Teoria da Relatividade e da Física Quântica 
por intermédio do físico Albert Einstein (o alquimista da Relatividade). 
Jung buscou também pesquisas sobre alquimia e transmutação através da 
parapsicologia de Joseph Banks Rhine, associandoas no final suas experiên
cias pessoais denominando como sincronicidade. 

Em termos simples, sincronicidade é a experiência de ocorrerem dois 
(ou mais) eventos que coincidem de uma maneira que seja significativa  para 
a pessoa (ou pessoas) que vivenciaram essa “coincidência  significativa”. A 
esse tipo de compreensão instantânea Jung dava o nome de insight.  Voltarei 
a falar de Jung, em Terapias transpessoais em SPAs. Dentro desse enfoque, 
poderia afirmar que nada ocorre por obra do acaso, e a sincronicidade de 
estar naquele determinado SPA, naquela cabine, com o terapeuta X, é o que 
pode ter mudado toda a vida da pessoa em relação a posturas e dores crô
nicas. Podese sim, reportarse aqui, à sincronicidade.

Mas com certeza a maior influência da alquimia foi nas terapias holís
ticas, muitas hoje adotadas com grande sucesso em espaços holísticos e 
SPAs, fazendo parte do catálogo das ciências que, por carecerem de referên
cias e comprovação científica, ficam enquadradas no segmento das terapias 
alternativas.

Mas, ao falar de pedra filosofal, transmutação de energias, e fonte 
de juventude, cuja essência é a saúde, o equilíbrio e o bemestar, tenho 
que citar a milenar Yoga, que tem lugar de destaque nos mais modernos 
SPAs, com espaços exotéricos – exposição de elementos holísticos –, deco
rados com temas e imagens do Oriente, como Ganeshas, Kwanins etc. São 
muitos os motivos que fazem as práticas de Yoga terem espaço nobre nos 
melhores SPAs do mundo, pois quem pratica Yoga não conhece doença e 



23

posterga seu envelhecer com qualidade, sem dores nem sofrimento; aquele 
que mantém o seu corpo com práticas da Yoga está forjando a fonte da 
juventude, ou seja, sua alquimia interior.

Quando busquei um nome para este livro sobre SPAs, fechei os olhos, 
percebi uma luz lilás que me envolvia e me senti muito bem, mas e o nome? 
Busquei as palavras “cor lilás”, e quanto mais pesquisava mais referências a 
St. Germain, a transmutação, alquimia e a chama violeta, cristal da ametis
ta surgiam. Pesquisei durante horas e cada vez mais tinha uma certeza que 
se fortalecia: todos os temas tinham tudo a ver com a minha caminhada e 
com a busca de meus conhecimentos e estudos. E, principalmente, a liber
dade com que já me permitia transformar e criar, sem a preocupação com 
comprovações científicas e leis específicas. 

Senti que vinha seguindo, já por um longo período, um processo 
que dava certo e funcionava. Era como se estivesse recriando o novo sobre 
o velho, transmutando o que já sentia obsoleto e passado. Seguindo para 
uma direção que já havia iniciado há muitos séculos, agora sem cobranças, 
inquisições e fogueiras, mas numa escrita com leveza, alegria na busca de 
saúde física, mental e espiritual, sem medos e disfarces, neste momento 
surgiu o nome: Terapias em SPAs: Alquimia de uma jornada.


