
MANUAL DE PRÁCTICAS

Recorda: Crer é criar. Tens a liberdade de escolher 
entre os paradigmas velhos e conhecidos ou optar 
pelo caminho da auto-mestria que te levará à 
vitória da liberdade. -Lita
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Esta guía está a disposición de forma gratuita al 
público a través de nuestra web www.alkymia.org
¡Compártela con quién quieras!

Recorda: Crer é criar. Tens a liberdade de 
escolher entre os paradigmas velhos e conheci-
dos ou optar pelo caminho da auto-mestria que 
te levará à vitória da liberdade. -Lita



ACTIVAÇÃO DO CENTRO PINEAL-PITUITÁRIO

É recomendado seguir estas instrucções para 
realizar a activação do centro pineal-pituitário, 
pelo menos quando começar a explorar este 
método. As palavras realçadas são a chave para 
desencadear a activação de cada passo, uma vez 
que o exercício esteja interiorizado.
ACENDO
1.-Sentamo-nos cómodamente numa cadeira e 
com as costas direitas (sem forçar) damos ordem 
aos nossos músculos para que relaxem de uma só 
vez, cedendo à gravidade da terra. É como dar um 
salto no vazio. Confirmamos rápidamente o nosso 
estado de relaxamento dos pés à cabeça. Vamos 
tentando silenciar as emoções e a corrente de 
pensamentos com ordens simples, por exemplo: 
“as minhas emoções e os meus pensamentos 
estão calmos e em quietude”.
Nesse estado, levamos a atenção para a glândula 
pineal e ordenamos que se acenda. Ela acende-se 
e visualizamo-la como uma esfera de luz ou uma 
perola incandescente que começa a irradiar 
profusamente para os dois hemisférios cerebrais.
CONECTO
2.-Podemos sentir, perceber e visualizar esta luz, 
que se vai expandindo tanto, que os raios que 
saiem da nossa cabeça vão ao encontro dos raios 
arcoíricos dançantes que provêem da Fonte, do Pai 
ou Arquétipo Uno, conectando-nos com a Fonte. 
AMOR
3.-Toda a nossa atenção está agora concentrada 
na Fonte. É importante neste momento estarmos 
preparados para receber a sua Luz-Amor que se 
manifesta nos dois arcoíricos: rosa e amarelo. 
Baixam do centro pineal ao centro cardíaco e aí 
ficam ancorados. Ao ancorarem formam um sol 
em expanção permanente que de uma forma 
alternada irradia rosa e amarelo.
Concentramo-nos agora na nossa respiração, mas 
sem alterar o seu ritmo harmónico. Ao inalar, 
irradiamos o rosa e o amarelo a partir do centro 
cardíaco para todo o nosso ser e ao exalar, 
irradiamos para fora, para todos e tudo, sem 
limite. Podemos abarcar o planeta inteiro ou ir 
mais além se assim o desejarmos.
Activamos deste modo uma rede de conexão com 
o nosso Pai-Mãe que governa agora o nosso ser, 
libertando o humano que há em nós para dar lugar 
à nossa divindade que começa a despertar. Somos 
inundados por um sentimento de amor enquanto 
sentimos estas activações em manifestação.

www.alkymia.org



www.alkymia.org

RAIOS ARCOÍRICOS
4.-O passo seguinte é sentir os raios arcoíricos 
provenientes da Fonte a passarem pelos nossos 
braços e a saírem pelas pontas dos dedos, como 
grandes raios coloridos os quais podemos enviar 
até onde os queiramos fazer chegar. Assim 
fazemos uma ponte de transferência de campos 
criativos fisicos. 
SELADO VIOLETA
5.-Agora selamos estas activações sentindo uma 
espiral violeta eléctrico a envolver-nos 
vertiginosamente desde os pés à cabeça. Se fôr 
necessário, repetimos esta ordem para manter a 
unidade vibratória do nosso ser-luz activado na 
frequência da Fonte. É agora o momento de 
observar como nos sentimos. Estamos a 
experimentar sensações de paz, harmonia e 
ausência de limitações. É o nosso ser-energia livre 
e harmónico disposto para a experiência de 
co-criação com a Fonte.
FLOR DE LUZ
6.-Devemos ter a intenção de manter estas 
activações em permanência e simultâneamente. 
Levamos a atenção à glândula pineal e ordenamos 
a reintensificação da sua luminosidade que agora 
se expande atá à glândula pituitária que se abre 
como uma flor de luz cintilante.
Mantemos a atenção durante algum tempo neste 
processo até sentir que as duas se fundiram numa 
rede de luz. Ambas, pineal e pituitária 
recuperaram a sua potência criativa original, 
dando lugar a uma triangulação lúminica que é o 
portal de entrada para os campos de criação 
superior e onde o não manifestado espera ser 
trazido à manifestação. Mantemos a visualiação 
de uma flor de luz no meio do lóbulo frontal do 
nosso cérebro. É normal sentir pressão ou 
vibração na zona localizada entre as sobrancelhas.
7.-Neste momento iremos sentir surgir do centro 
da flor de luz, os raios arcoíricos carregados de 
poder criativo da Fonte. Por eles subimos aos 
campos de criação superior.
Chegámos lá. Recordamos manter a atenção na 
Fonte e no sentimento de amor a irradiar 
permanentemente durante o acto criativo.
É o momento de começar a co-criar, a manifestar 
os sonhos e desejos com o poder do sentimento e 
do pensamento que foram elevados à perfeição 
da Fonte. Desta maneira, iniciamos um novo 
processo criativo que elimina o erro da 
experiência
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Com o passar do tempo, em muitas ocasiões, a 
extraordinária experiência obtida vai ficando mais 
debilitada em relação ao início da prática do 
Método Alquimia.
A mente, o campo emocional, a personalidade, o 
ego o mundo que nos rodeia começam subtil-
mente a controlar a nova realidade descoberta. A 
imagem é a de um jardim completamente aban-
donado que se transforma no esplendor de um 
Éden, mas que, por descuido do jardineiro, volta 
de novo ao que era.
Se te sentires identificado/a com esta situação, 
proponho que tenhas em atenção estas indica-
ções se as puderes ter presente
• Não esqueças que isto é um método de 
automestria. Isto quer dizer que ninguém o pode 
realizar por ti
• Muitas vezes terás preguiça para enfrentar a 
situação necessária para o alcance da mestria. 
Isto significa que tens que dar-te o tempo necesa-
rio para as práticas e estar atento/a para as pôr 
em prática no dia a dia.

No entanto, cada vez que venceres o sentimento 
de preguiça ou de falta de tempo para praticares, 
serás envolvido/a por um sentimento de victória 
e amor dando lugar a momentos plenos de 
harmonia e perfeição.
Depois desta magnifica experiência, não achas 
que nem SEMPRE estamos dispostos a vencer o 
humano que se opõe à luz?
• Recordo-te que a victória definitiva se vai 
obtendo à medida que nos transformamos em 
Alquimistas das nossas imperfeições . Se não 
estiveres na caverna, pelo menos cinco minutos 
por dia, banhado na luz violeta, terás a desposta 
para o que consideras os lentos avanços no teu 
caminho.



www.alkymia.org

CHAVES PARA AVANÇAR
NA AUTOMESTRIA

As chaves para obter a mestria que desejamos no
completo dominio do método são as seguintes:

APRENDER A GOVERNAR O FOCO DA ATENÇÃO.
Lembra-te: a tua vida vibra em ressonância com o 
foco da tua atenção. A grande dificuldade é não 
poder manter a atenção nos objectivos que 
desejamos. Desenvolver a focalização sempre na 
Fonte em vez de a focar em aparentes obstáculos, 
permite-nos criar uma realidade de harmonia e 
perfeição crescente e permanente.

APRENDER A GOVERNAR O CAMPO 
EMOCIONAL.
No começo, vamos notar que os medos, insegu-
ranças, duvidas, raiva, etc., impedem-nos de 
lembrar o nosso infinito e amoroso potencial 
criativo. Por isso, tenta estar sereno antes do teu 
acto creativo. Sempre a atenção na Fonte surtirá 
um efeito instantâneo de harmonização que abre 
o caminho da Criatividade Superior

APRENDER A CONFIAR NA ENERGIA QUE 
SOMOS.
Isto significa que quanto mais renunciarmos ao 
nosso potencial criativo humano e mais optarmos 
pela formula co-criativa com a Fonte mais avan-
çaremos.

“O segredo é renunciar ao ego!”


