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Significado de Diagrama: 

“Diagrama é uma representação gráfica de duas dimensões usada para 

demonstrar um esquema simplificado ou um resumo sobre um assunto. 

Normalmente é formado por palavras-chave (ou códigos) que definem o raciocínio 

a ser seguido para que seja possível entender o tema. Os diagramas são 

frequentemente usados como ferramenta de estudo, já que se sabe que a 

assimilação de conteúdos acontece mais facilmente através de esquemas e 

representações gráficas. A principal utilidade é ser uma ferramenta para melhorar 

o controle de qualidade (de vida, no nosso caso) através da identificação 

dos aspectos mais importantes de um problema para solucioná-lo e para evitar 

que ele volte a acontecer. Para usar o diagrama é preciso definir o problema a ser 

resolvido e reunir informação sobre ele.” 

 

Significado de Alquimia: 

“Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da 
Antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a 
transmutação de um elemento em outro.” 

Existem quatro objetivos principais na sua prática. 

1. Um deles seria a transmutação dos metais inferiores ao ouro; 
2. O outro a obtenção do Elixir da Longa Vida, um remédio que curaria 
todas as doenças, até a pior de todas (a morte), e daria vida longa àqueles 
que o ingerissem. Ambos os objetivos poderiam ser conseguidos ao obter a 
Pedra Filosofal, uma substância mística. 
3. O terceiro objetivo era criar vida humana artificial, os homúnculos. 
4. O quarto objetivo era fazer com que a realeza conseguisse enriquecer 
mais rapidamente (este último talvez unicamente para assegurar a sua 
existência, não sendo um objetivo filosófico). 
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1) Transmutar os metais em ouro  

No nosso curso significa o seguinte: pegar toda energia que não nos agrega valor 
e transformar ela em algo que nos traga um resultado positivo. Ou seja, identificar 
meus pensamentos e ações negativas e transformá-los em algo positivo. 
Na Alquimia era necessário muito comprometimento, análise e disciplina para 
alcançar resultados, pois eram feitas várias experiências com diversos materiais 
diferentes para reunir novas informações e observar os resultados que poderiam 
ser obtidos de acordo com cada combinação nova. 
 
Então para entrarmos no Segredo da Alquimia precisamos dessas mesmas 
características: 

Análise 

Sem a análise não conseguimos identificar nossos pontos que devem ser 
melhorados e consequentemente ficamos fadados a zona de conforto, pois como 
transformar algo que não temos consciência que deve ser transformado? Primeiro 
precisamos identificar determinado aspecto interno nosso que gera nossas 
atitudes que nos causam desgastes, um exemplo: todos os dias eu me irrito com 
meu filho que tem 30 anos de idade e ainda mora comigo e não quer trabalhar. 
Nesse caso, a culpa não é do filho e sim dos pais que bancaram essa vida boa do 
filho. A análise nos faz enxergar que a raiz do problema mora no comodismo que 
os pais oferecem, pois se não houvesse quem bancar ele já teria arrumado um 
emprego a muito tempo. 
De uma maneira geral, também temos o caso das pessoas que são desequilibradas 
mental ou emocionalmente e nem sabem porquê. Isso é falta de análise... Muitas 
pessoas vivem no automático e muitas coisas passam despercebidas, afetando as 
pessoas sem que elas percebam e saibam de onde vieram. Aplicando a análise 
você consegue mais possibilidades de entendimento do que te causa desequilíbrio 
e consegue transmutar. 
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Comprometimento 

Dentre os significados da palavra “comprometer-se” podemos resumir em: 
sujeitar-se a algo com fidelidade. 

Quando você se sujeita a algo, é como dizer ao Universo:  

“eu vou focar nos meus movimentos, não me importando quais resultados eu vou 
obter ao longo do caminho até chegar na minha recompensa final, pois estou 
comprometido com meu desejo.” 

Sem comprometimento, nós desistimos no primeiro obstáculo que a vida coloca 
diante de nós, então seja comprometido! Assim você recebe os presentes da 
vida. 

Disciplina 

Não adianta nada se comprometer se você não tiver disciplina, pois: 

“Movimentos esporádicos não criam sustentação!” 

É bem fácil entender essa frase. Pense que você está numa estrada que te leva até 
um penhasco que não tem ponte e para passar para o outro lado, você precisa 
pular – o espaço não é tão grande, é possível passar para o outro lado. Porém, 
você precisa pegar impulso na corrida para ter mais força e dar um salto mais longo 
e conseguir passar. Se você correr e parar, correr e parar até chegar na ponta do 
penhasco, não vai ter conseguido a força propulsora necessária para dar o salto. 
O mesmo vale se você correr muito no começo e chegando no penhasco começa 
a andar, também não vai conseguir. 

O ideal é você correr de forma equilibrada, mantendo a mesma velocidade até 
chegar na ponta do penhasco e assim conseguir dar o salto - consistência. 

Percebe como a disciplina se aplica perfeitamente aqui? Você pode até analisar o 
penhasco e perceber que é possível passar. Se comprometer em dar o salto e 
passar para o outro lado, custe o que custar... Mas se não tiver disciplina para fazer 
o movimento da forma correta, provavelmente você não irá conseguir. 
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Na próxima aula vamos aprender uma das fórmulas do SEGREDO DA ALQUIMIA 
para conseguir criar movimentos com sustentação que geram resultados na nossa 
vida. 

2) A Pedra Filosofal 

Nesse objetivo os alquimistas queriam encontrar uma forma de superar as 
doenças (inclusive a morte). Mas para isso era necessário a Pedra Filosofal.  

No nosso curso eu vou dizer qual é a fórmula para se libertar das doenças, mas pra 
isso primeiro você precisa entender quem é você e o que é a Pedra Filosofal...  

 

3) Homúnculos 

O conceito de homúnculo (do latim homunculus, "homenzinho") tem sido aplicado 
em várias áreas da ciência humana. Na alquimia refere-se ao conceito de um 
humano criado artificialmente, provavelmente trazidos à existência por meio da 
mesma. 
O conceito do homúnculo parece ter sido usado pela primeira vez pelo 
alquimista Paracelso para designar uma criatura que tinha cerca de 12 polegadas 
de altura e que, segundo ele, poderia ser criada por meio de sêmen humano posto 
em uma retorta hermeticamente fechada e aquecida em esterco de cavalo 
durante 40 dias. Então, segundo ele, se formaria o embrião. 
 

4) Enriquecer  

Vamos aprender mais sobre esse objetivo numa das nossas aulas, aprendendo a 
usar o SEGREDO DA ALQUIMIA para entrar numa frequência vibracional de 
abundância e aumentar nosso campo atrativo. 
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DIAGRAMA ALQUÍMICO 
Nome:  

O QUE EU VOU TRABALHAR DURANTE ESSA SEMANA? 

 

ESTADO 
DIA DA SEMANA TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7  

Positivo    + 
Neutro      o 
Negativo   - 

        

        

        

COMO FOI MEU DIA E O QUE EU PODERIA TER TRANSFORMADO? 
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Existem 7 possibilidades de Análise do seu Diagrama: 

OBS.: os diagramas abaixo foram preenchidos de forma aleatória, portanto o seu 

diagrama será diferente, não se prenda a isso. Para analisar em qual das 7 opções 

você se encontra, olhe para os números do total. Esse conteúdo de análise do 

diagrama está na aula 3: clique aqui para assistir. 

 

1 – (Positivo) Equilibrado Emocionalmente 

 

2 – (Neutro) Sem Prazer na Vida, com tendência às Oscilações 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yQVdt0VpJQ&lc=z22dsnqyvrfdv1vwx04t1aokgnc0ygm5xuzpklqn5merbk0h00410


 CURSO DE BARALHO CIGANO: O DIAGRAMA ALQUÍMICO – LUCAS TEIXEIRA 
 

WEB ESCOLA CRIA TI NA LUZ | WWW.MARCIAMORAES.COM 
 

3 – (Negativo) Desequilíbrio Emocional 

 

 

 

4 – (Positivo e Neutro) Encontrando o Ponto de Equilíbrio 
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5 – (Neutro e Negativo) Saindo do Desequilíbrio Emocional 

 

 

 

6 – (Positivo e Negativo) Oscilações Mentais 
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7 – (Positivo, Neutro e Negativo) Desequilíbrio entre Razão e Emoção 

 
 

Faça a análise do seu diagrama, observando sempre onde estão os pontos 

negativos e o que causou eles na análise do seu dia que você escreve abaixo do 

diagrama. Dessa forma, você está trabalhando a autoanálise de si, para trazer a 

compreensão das suas deficiências e entender que tipo de situações estão te 

negativando e assim conseguir transmutar essas situações, encontrando cada vez 

mais o seu equilíbrio interno. 

Esse diagrama pode ser feito quantas vezes você quiser, até encontrar seu 

equilíbrio. É uma ferramenta simples e poderosa para aqueles que possuem o 

desejo verdadeiro da mudança. É como fazer uma terapia consigo mesmo, sem 

precisar de um terapeuta, apenas você e seu grupo espiritual atuando na 

autoanálise para trazer as transformações. 

Se conseguimos fazer tantas coisas com o conhecimento...  

...Imagine o que o autoconhecimento pode nos trazer! 
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Como conversado na nossa primeira aula (clique aqui para assistir a aula 1), um 

dos objetivos dos alquimistas era obter a Pedra Filosofal, para que eles pudessem 

fazer o Elixir da Longa vida. Com a Pedra Filosofal eles eram capazes de curar 

doenças, assim como alcançar a imortalidade, através do Elixir da Longa Vida. 

Essa Pedra Filosofal existe, ela é formada por diversos tipos de energias provindas 

do Universo que nos envolve, trazendo a ligação com o Todo, com os Orixás, 

através do Código Primeva. 

Nela está contida a força da natureza, através das substâncias das plantas e de 

todo o reino vegetal, assim como também possui em sua composição substâncias 

do reino mineral, que se faz presente em todo o Universo, existindo também na 

composição de outros planetas do nosso sistema solar. Ela é completa, com 

extrema profundidade e força, capaz de coisas que nem imaginamos... 

E você quer saber onde está essa Pedra Filosofal, capaz de criar doenças ou curá-

las?  

Ela está dentro de você! 

Na verdade... Ela é você! 

Você é a sua própria Pedra Filosofal. 

Mas para que você use esse poder no seu potencial máximo, você precisa estar 

equilibrado, porque lembre-se: dentro desse poder está contido a força tanto da 

destruição como da construção, da cura. Tudo depende do seu estado emocional. 

 

"É daí que surgem as doenças..." 

Do seu desequilíbrio emocional 

https://www.youtube.com/watch?v=zHbMY86NAxE&list=PL-RsWZHcOii2egii7XULK9Zgc-L4dVj_Y
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Tudo no Universo é energia com diferentes formas e níveis de densidade, sendo a 

mais densa para nós o plano físico, onde se encontram nossos corpos físicos. Mas 

antes da doença se manifestar no nosso físico, ela passa por todo um processo, 

onde tudo no começa na nossa mente. 

Primeiro começam os pensamentos pessimistas, negativos, destrutivos... Os 

pensamentos são forma de energia, então essa energia está ganhando forma e 

força, uma hora ela vai se materializar. Cada pensamento gera uma emoção, se 

você tem vários pensamentos negativos, nem preciso dizer como vai estar seu 

estado emocional, certo? 

 

Nosso corpo emocional é como um corpo de água, o elemento mais influenciável 

que existe. A água se molda aos recipientes. Se você a coloca num balde redondo, 

ela assume tal forma, o mesmo acontece se colocar em outro recipiente com outra 

forma diferente. Além disso, quando você joga frequentes sujeiras na água, aos 

poucos ela vai escurecendo e se tornando suja... Essa analogia representa os 

nossos pensamentos negativos, eles são como gotas de água suja, que vão 

poluindo nosso corpo emocional e quando menos percebemos, estamos tão sujos, 

que essa água não se torna mais potável - aí surgem as doenças no corpo físico. 

Essa é a sua força destrutiva... Mas a curativa também existe em você, então 

vamos usá-la. 

Lembre-se da frase que usei na nossa primeira aula: 

"Movimentos esporádicos não criam sustentação." 

Ou seja, você só vai poluir seu corpo emocional de tal forma a surgir a doença se 

você tiver uma consistência nos pensamentos negativos, mas se você cortar essa 

frequência energética emanada pelos pensamentos, o corpo emocional se torna 

mais equilibrado e limpo. 
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Mas o que fazer para limpar meu emocional? 

Através de técnicas energéticas, que vão, através do seu equilíbrio energético 

aliado à sua mudança de comportamento, ou seja, mudança no seu padrão 

mental, trazer a cura das suas doenças. 

 

Áudio reproduzido na aula nas palavras do Sr7: 

"A doença é uma renovação. Existe uma guerra energética que vocês podem 

comprovar, uma guerra celular. Então vem a doença para preconizar uma nova 

mensagem, uma nova informação das suas células para que você possa se auto 

moldar para trazer a continuação da sua vida ou findar a sua vida, a doença vem 

para isso. 

Toda doença através de um reequilíbrio energético, mas não só reequilíbrio 

energético, uma nova reestruturação mental, traz a cura. 

Qualquer coisa que o ser busque para trazer um novo formato de ser, no estar 

presente na vida, ele consegue a cura." 

 

Vamos conhecer a seguir algumas técnicas de equilíbrio energético que podem 

nos auxiliar: 
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A Alquimia com o Reiki - pela visão do Cria Ti na Luz 

Reiki significa a energia Universal canalizada pelo mediador de energias (o 

terapeuta Reikiano). 

Dentro dessa canalização as forças espirituais do Reikiano são acopladas para 

trazer o equilíbrio da pessoa que está sendo tratada (ou do próprio Reikiano). 

Observe que eu digo "canalizada" e não manipulada, pois o Reikiano não exerce 

controle sobre a energia, uma vez que ela não provém dele. Por essa razão o Reiki 

se torna tão poderoso no auxílio energético para o equilíbrio do ser como um todo.  

Mas, não se engane: o Reiki passa pelo terapeuta, por essa razão é preciso 

conhecimento e alguns certos cuidados para usar essa técnica com eficiência, 

diferente do que dizem por aí nas escolas de Reiki que pelo Reikiano ser um canal 

ele só precisa canalizar a energia sem certos cuidados, mas a ideia não é 

aprofundar aqui, então vamos seguir. 

Hoje em dia o Reiki foi aprovado e comprovado cientificamente que traz benefícios 

para as pessoas e utilizado pelo S.U.S (Sistema Único de Saúde), que oferece 

tratamentos de Reiki aos pacientes para auxiliar na sua recuperação.  

O Reiki traz em nós essa limpeza cada vez mais profunda, abrindo as portas do 

nosso ser para atuar de maneira diferente e ampliar nossa consciência.  
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A Alquimia com o Floral 

Na flor contém grande concentração de substâncias curativas para nosso ser, 

principalmente para o campo emocional.  

Símbolos de beleza, não por acaso, ajudam a extrair essa mesma beleza que existe 

pulsante em cada um de nós (mas que muitas vezes se encontra adormecida). 

Quando olhamos para certos tipos de flores trazemos uma afinidade, ou achamos 

muito belas, ou muito perfumadas, algumas tocam nossos olhos e corações. Existe 

essa afinidade justamente pois nela está contida uma parte do código primeva que 

também existe e vibra em você (e quando há essa afinidade significa que você 

precisa dessa energia). 

Para se fazer um floral, são necessárias grandes quantidades de flores, então 

imagine a concentração energética contida nos florais... Ao tomar um floral toda 

essa energia é absorvida pelo seu corpo (é como jogar grandes quantidades de 

água potável para limpar esse tanque de água poluída dentro de você). Além disso 

você toma o floral várias vezes ao dia, ou seja, um movimento repetitivo que cria 

uma sustentação energética pro seu organismo, abrindo portas para a mudança e 

o equilíbrio interno.  
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As Plantas 

A alquimia com as plantas segue o mesmo raciocínio que os florais, mas aqui 

estamos falando de ervas, especiarias, temperos, raizes, enfim... O reino vegetal.  

No reino vegetal existe substâncias que existem dentro de nós, precisamos dessas 

substâncias energéticas para nos fortificar, por isso nos alimentamos do reino 

vegetal. Somos feitos numa certa quantidade do reino vegetal, assim como 

também do mineral.  

Por essa razão, o campo vibracional energético das plantas contém as informações 

necessárias para o nosso reequilíbrio. Vamos utilizar essa força a nosso favor aqui 

no curso, acoplando a força espiritual do Cria Ti na Luz:  

 

Manjericão: Transmuta a energia agressiva, transformando-a em vontade e força 

para brigar por coisas mais importantes como metas e ideais. Ajuda a brigar pela 

vida e pelas coisas que nós queremos. 

 

Alecrim: Permite acessar os registros akáshicos, liberando traumas, medos e 

outros aspectos negativos adormecidos, é a partir dessa liberação que a erva gera 

vontade de mudar e de conhecer o novo. 

 

Cravo-da-Índia: Esta especiaria é capaz de estimular a concentração e aumentar a 

capacidade de reunir energia para materializar sonhos.  

Deixar embaixo do travesseiro por 3 dias, no quarto dia ao acordar pode retirar as 
plantas e jogar fora no lixo ou na natureza.  
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A Alquimia dentro do Baralho Cigano 

Existe muita força dentro da representação do arquétipo de cada carta desse 

Oráculo, que se usado com sabedoria, pode acionar grande força para aquele que 

o consulta, possibilitando a ampliação da visão da pessoa e enxergando as coisas 

com mais clareza do que precisa ser trabalhado, trazendo abertura para o grupo 

espiritual da pessoa atuar nos seus campos vibracionais e assim abrir seus 

caminhos nas diferentes areas da sua vida. 

Cada carta traz a representação de um aspecto interno nosso, podendo nos 

orientar nessa jornada, para que possamos caminhar com mais força, 

determinação, equilíbrio e ter uma visão mais ampliada das coisas que se 

apresentam à nossa frente. 

A força desse Oráculo depende da sua interação com ele, da abertura para receber 

as mensagens e da vontade de mudança através do vivenciar o conhecimento. 

Sabe aquela palavra amiga, que o Universo nos traz, recheada de sabedoria? Assim 

são a maioria das consultas com esse Oráculo, além é claro, de conversas onde 

levamos puxões de orelha (mas que são para o nosso bem), incentivo para 

empreender nos projetos que temos guardados no nosso coração que se 

encontram adormecidos, desacreditados por nós mesmos. 

Esse Oráculo é uma ponte com o divino, não porque ele é algo sagrado... Mas 

porque o Canal é algo sagrado, ou seja, o Oraculista é quem traz essa ponte com 

o divino. Mas não só o Oraculista, o Consulente também possui essa conexão, o 

que permite que, através dessa ferramenta (Baralho Cigano) que conecta os dois, 

uma nova energia possa ser criada, trazendo aprendizados tanto para o 

Consulente como para o Oraculista... Os dois crescem juntos. Mágico, não? 
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Pra você criar um homúnculo, você precisa de algumas partes importantes, como: 

• Um recipiente (no caso, um corpo físico) 

• Um elemento condutor, para levar energia a todo o corpo - no nosso caso, o 

elemento água, representando seu corpo emocional. 

• Mas esse homúnculo precisa ter autonomia, porque seria um saco ter que 

dar banho, ajudar ele a fazer cocô, se alimentar, dormir etc a vida inteira 

como se fosse um eterno bebê. Então, vamos dar a ele um cérebro que 

automatize essas funções. 

• Porém ele está limitado aos instintos, precisamos ampliar isso e dar um 

sentido maior a ele, precisamos conduzir ele, para aprender coisas novas, 

pensar, refletir, se relacionar... Então vamos dar a ele uma mente, que vai 

servir para controlar seus impulsos, saber seus limites, buscar coisas que vão 

trazer amadurecimento, dar sentido à vida desse homúnculo. 

• Mas a mente pode não saber em alguns momentos o que é o melhor... Por 

isso para termos certeza que não vai ter erro, que esse homúnculo vai se 

criar na luz, precisamos conectar a mente dele à um espírito superior, que 

vai conduzir a trazer intuições à ele, onde independentemente das escolhas 

que ele fizer, ele sempre será guiado para a luz. 

É claro que, como explicado durante a aula 3 do curso (assista clicando aqui) os 

homúnculos são uma representação, um ser que você está criando... Mas esse ser 

é você.  

A importância de cada parte da formação do Ser: 

Corpo Físico 

• O corpo físico é o templo da nossa alma, portanto precisamos valorizar ele, 

cuidando bem dessa casa que nos abriga. Ninguém gosta de morar numa 

casa acabada, suja, caindo aos pedaços, certo?  

https://www.youtube.com/watch?v=3cMQT-XJJQs
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Corpo Emocional 

• Serve para conduzir nossa energia ao longo do corpo e nos abrir para sentir 

a vida de uma maneira mais completa, com maior profundidade. Podendo 

servir também de indicador de como está o seu estado mental, porque sua 

mente vai refletir nas suas emoções. 

Cérebro Preguiçoso 

• Mas se nosso cérebro é preguiçoso, de que forma vamos conseguir alcançar 

grandes resultados na nossa vida? Ai entra o Segredo da Alquimia, onde você 

faz pouco esforço pra obter grande resultado a longo prazo. Mas... 

Mente 

• ... não adianta ter em mãos essa ferramenta sem que você tenha um motivo 

para usar ela, um propósito. Aí entra a Mente. Nossa mente é quem nos 

direciona em busca de objetivos e realizações que vão elevar nosso ser e nos 

trazer importantes aprendizados. 

Espiritual 

• Só que pensa bem: nossa mente se mantém firme em muitos propósitos, até 

conseguir alcançar alguns objetivos... Mas será que são essas experiências 

que nosso ser precisa? Aí entra o Espiritual, cumprindo bem seu papel para 

que em tudo que fizermos exista um aprendizado que nos faça amadurecer, 

EXATAMENTE da forma que necessitamos. 

 

Baixe a Meditação da Transmutação para usar como tratamento na área do aluno 

desse curso no nosso site, caso ainda não tenha baixado. 
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O SEGREDO DA ALQUIMIA 

A Lei de Pareto afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos 

efeitos vêm de 20% das causas. O consultor de negócios Joseph Moses 

Juran sugeriu o princípio e o nomeou em homenagem ao economista 

italiano Vilfredo Pareto, que notou a conexão 80/20 em sua passagem 

pela Universidade de Lausanne em 1892, como publicado em seu primeiro artigo 

"Cours d'économie politique". Essencialmente, Pareto mostrou que 

aproximadamente 80% da terra na Itália pertencia a 20% da população. Pareto 

desenvolveu o princípio ao observar que, em seu jardim, 20% das vagens 

continham 80% das ervilhas.  

O Segredo da nossa alquimia está nessa lei:  

Faça pequenos movimentos, com sustentação,  

para alcançar grandes resultados ao longo do tempo. 

Muitas vezes nós tentamos mudar e não conseguimos, mas essas mudanças vêm 

com ideias mirabolantes que parece dar resultado na teoria, mas na prática não é 

isso que acontece.  

Quanto mais difícil uma ideia, mais difícil colocar ela em prática, as coisas devem 

ser simples, assim como a espiritualidade é. 

Quer alcançar uma mudança? Pense nos 20% de movimentos que você fará para 

conseguir os 80% de resultado. Vamos a alguns exemplos práticos: 

“Eu quero ser feliz” 

Isso é muito vago... Se eu colocasse como meta que quero ser feliz e apenas isso 

bastasse seria maravilhoso. Ser feliz está dentro desses 80% de resultado, ele já é 

o resultado final, precisamos identificar a causa dessa felicidade e para isso você 

precisa se perguntar: o que te faz feliz? 

A felicidade é relativa para cada um. Você precisa saber o que te causa felicidade. 

Então se esse é seu objetivo, que pequenas ações você fará para ser mais feliz? Eu 

por exemplo, gosto muito de estar com os amigos e conversar, me divertir, ficar 

atoa com eles... Pequenos momentos assim me dão êxtase me tornando mais feliz. 
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“Eu quero ser mais equilibrado emocionalmente” 

Muitas pessoas me fazem essa pergunta, querendo uma resposta chave para o 

equilíbrio emocional delas, mas na verdade, ninguém melhor do que a própria 

pessoa para saber suas dificuldades e onde precisa trabalhar para adquirir o 

equilíbrio emocional... É que muitos ficam de mimimi, vítimas do próprio 

desequilíbrio, querendo que um agente externo (um terapeuta ou mentor) te 

traga uma resposta acompanhada de mágica que irá transformar a pessoa da noite 

pro dia, mas isso não existe. 

Se o seu objetivo é equilíbrio emocional, pense quais seus 20% de ações te 

deixarão mais perto do equilíbrio? Pode ser um momento pra meditação a cada 2 

dias. Pode ser praticar a escrita terapêutica, um diário, ou até mesmo escrever 

cosias aleatórias num papel. Outras pessoas são desequilibradas emocionalmente 

porque causam discórdia por falar demais, nesse caso é só guardar sua língua e 

estará mais perto do equilíbrio emocional. 

Entende como cada caso é particular? Use o diagrama e descubra você o que você 

precisa fazer para ter mais equilíbrio emocional. 

Onde você precisa usar o Segredo da Alquimia para obter mais resultados positivos 

da vida? Ela se aplica em tudo, basta você usar.  

 

Como um dos objetivos dos alquimistas como conversado na primeira aula era 

ajudar a realeza a enriquecer, para que eles pudessem sobreviver como 

alquimistas, vamos entrar no tópico da prosperidade. 

 

Importante: prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é um estado interno em que 

atraímos e vibramos na abundância. Adquirindo bons relacionamentos, boas 

amizades, boas oportunidades, equilíbrio interno, enfim, uma série de resultados 

positivos na nossa vida, inclusive a financeira, que acaba sendo consequência.  
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Dinheiro é uma energia. 

Quando entendemos que o dinheiro é um tipo de energia, temos uma visão 

diferente a respeito dele. Muitas pessoas vivem presa a um modelo de 

relacionamento com o dinheiro de escravidão ou de pobreza, fazendo com que 

ela simplesmente bloqueie essa energia na vida dela, afinal de contas, como uma 

energia vai chegar até você se você estiver rejeitando ela? Ela simplesmente não 

chega, não há abertura. 

 

A abundância é uma condição natural. Afinal, por que Deus quereria que fossemos 

pobres? Isso limitaria a sua infinitude e também não faria sentido. Além de tudo, 

Deus cria abundância a nossa volta: veja a riqueza da flora, da fauna proporcionada 

pela natureza. Deus não fornece apenas um tipo de flor. Não, ele fornece centenas 

de flores, de plantas e de árvores diferentes. Isso se chama abundancia. E nosso 

planeta oferece toda sorte de alimento de que precisamos. Deus verdadeiramente 

derrama abundancia sobre nós. Portanto, se não somos ricos, o erro, obviamente, 

é nosso. Não lançamos o balde para recolher a nossa parte. Nós mesmos estamos 

criando o bloqueio. Não há de pôr a culpa em Deus. 

 

Contribua de alguma forma à vida de outras pessoas, para entrar no fluxo da 

prosperidade – gentileza gera gentileza. 

•  20% do que você fizer vai ter 80% de retorno lá na frente. 

Invista em você mesmo! 

• Guarde uma parte do seu dinheiro para você mesmo, isso mostra ao 

Universo que você valoriza cada esforço e cada energia do dinheiro que você 

ganha, mostra que você dá a importância devida ao seu futuro, além de gerar 

segurança emocional em você. 

Trate o dinheiro com respeito: 

• O dinheiro é uma energia, portanto devemos respeitar essa energia, usando 

e administrando ela com sabedoria, focando no uso dela para funções mais 

importantes. 
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Aproveite as oportunidades da abundância! 

• Um exemplo bem simples: promoções no supermercado. Se você achar uma 

promoção de alimentos que você vai precisar comprar novamente no futuro, 

já compre em maior quantidade, deixando seus armários cheios, gerando 

sensação de abundância no seu lar. 

É nas simples coisas do dia a dia que construímos um estado de espírito próspero. 

 

Pobreza é um estado de espírito: 

• Assim como a prosperidade também é um estado de espírito, a pobreza 

também é. Portanto a decisão é sempre sua, escolher ser pobre ou ser 

próspero. Mesmo aqueles que não possuem muito dinheiro, ao comer um 

prato de arroz com feijão, podem se sentir prósperos, porque possuem o 

que comer, são agradecidos por isso, não reclamam disso. 

Nós vibramos em tudo que damos foco e naturalmente atraímos para nossa vida. 

Escolha vibrar na abundância, na prosperidade, na gratidão e não na escassez, na 

falta, na pobreza, nos problemas. 

Ritual do Sr. 7 Encruzilhadas: 

Você vai precisar de: 

• 1 Copo de Barro ou de Vidro; 3 Moedas de qualquer valor; 1 Vela Branca. 

No chão da sua casa (em qualquer lugar, exceto no banheiro) você vai colocar o 

copo, as 3 moedas dentro e acender a vela – oferecendo para o Guardião Sr.7 

Encruzilhadas da Egrégora Cria Ti na Luz.  

Depois que a vela terminar de queimar, você pode pegar o copo e guardar em 

algum lugar do seu quarto, pode ser dentro de alguma cômoda, guarda roupas 

etc. Todos os dias que você sair de casa você vai colocar uma moeda no copo. 

Quando esse copo estiver cheio você vai trocar por dinheiro em papel e depositar 

no banco. Caso você não tenha como depositar no branco, compre alguma coisa 

para a sua casa, qualquer coisa (uma cortina, um pano de prato, uma colher etc.). 

(explicação de cada elemento na aula ao vivo) 
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A parábola do dinheiro investido (Mateus 25:14-30) 

14/15 O reino dos céus pode também ser comparado ao caso de um homem que ia 

para outro país e que, reunindo os empregados, lhes entregou dinheiro para o 

aplicarem por sua conta, enquanto andasse por fora. Entregou cinco moedas de 

ouro a um, duas a outro e uma ao último, conforme as capacidades de cada um, e 

depois partiu. 

16/18 O homem que recebeu cinco moedas de ouro começou logo a comprar e a 

vender com elas, e depressa ganhou outras cinco. O que tinha duas moedas 

deitou-se também ao trabalho e ganhou outras duas. Mas o que recebera uma 

cavou um buraco no chão e escondeu ali o dinheiro para o pôr bem seguro. 

19 Passado muito tempo, o patrão voltou da viagem e chamou-os para que dessem 

contas do dinheiro. 20 Aquele a quem tinha confiado cinco moedas de ouro trouxe-

lhe dez. 21 O homem gabou-o pelo seu bom trabalho: ‘Foste fiel na maneira como 

negociaste com esta pequena quantia. Portanto vou entregar-te muito mais 

responsabilidades. E, entretanto, poderás gozar de todos os benefícios e 

privilégios que pus à tua disposição.’ 22 Depois, veio o que tinha recebido duas 

moedas, que disse: ‘Confiaste-me duas moedas e dobrei a quantia.’ 23 ‘Bom 

trabalho’, observou o patrão. ‘És um trabalhador capaz e de confiança. Foste fiel 

com essa pequena soma, por isso agora dou-te muito mais.’ 

24/25 Então veio o homem que recebera uma moeda e disse: ‘Senhor, eu sabia que 

és um homem duro, ceifando onde não semeaste e colhendo onde não cultivaste. 

Tive medo de perder o teu dinheiro, portanto o escondi na terra; aqui o tens.’ 

26/28 Mas o patrão respondeu: ‘Foste indolente e descuidado! Se sabias que ceifo 

onde não semeio e recolho onde não cultivo, devias ao menos ter posto o meu 

dinheiro no banco para que pudesse assim ter algum juro. Tirem o dinheiro a este 

homem e deem-no ao das dez moedas!29/30 Porque a quem usa bem o que lhe dão, 

mais se dará, e terá muito. Mas ao homem que é infiel, até o pouco que lhe foi 

confiado lhe será tirado. E mandem esse trabalhador inútil lá para fora, para a 

escuridão, onde há choro e desespero.’ 
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Mensagem Final 

Agradeço a você, por fazer parte da nossa Egrégora, 

demonstrando seu carinho, curtindo nossos vídeos e 

conteúdos digitais.  

O intuito desse curso foi trazer uma diversidade de 

temas ligadas à alquimia com o auxílio e 

direcionamentos do Baralho Cigano, portanto,  

aqueles que desejam se aprofundar no conhecimento 

desse Oráculo, confira nossos novos projetos, pois com 

certeza virão novos cursos de Baralho Cigano. 

Que você possa trilhar um caminho de transformação 

interna, através dessa grande alquimia que existe em 

você, acreditando nas suas capacidades e passando 

por cima dos desafios que a vida te apresenta.  

Parabéns, pelo simples fato de estar buscando 

conhecimento para evoluir, se tornando melhor que 

ontem... e até o nosso próximo curso! 


