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PARACELSO

QO

AUTOR

uando naquele. placido entardecer de
novembro de 1493 voltava para casa, na
pequena cidade suiga proxima a Zurique, o
jovem e respeitado medico do iugar tinha uma
ruga de preocupagao marcando seu rosto com
um fundo trago obliquo. Apesar do cansago,
seus pes e o grande baculo de borlas que indi-
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cava sua profissao seguiam agilmente pelo
caminho ingreme que conduzia a ermida de
Einsiedein, se desviando dos monies de neve e
fazendo rolar encosta abaixo inumeros cascaIhos e pedrinhas da montanha.
No meio do caminho ele se encontrou com
o vendedor de cerveja, antigo amigo e cliente,
que parecia ter grandes novidades para contar.
Aproximou-se com gestos largos e um sorriso
no rosto.
Doutor Hohenheira! Sabe da novidade?

—
—
—

O

que?

Papus: Tratado de Ciencias
//
Roso de Luna: O Livro que Matou a Morte
Bhagavad-Gttd: Roviralta Borrel

Dizem que uns navios dos reis de Espanha voltaram das Indias por um novo caminho,
trazendo um monte de coisas maravilhosas

Submundo, Mundo e Supramundo: Visconde de Figaniere

ouro puro.

.

.

.

.

.

especiarias raras, passaros fan-

tasticos, e ate

—

alguns

infieis

— imagine doutor

ciando-se

no conhecimento e no amor pela

inteiraraente nus!

O

vendedor de cerveja, puxando o medico
pelo casaco, parecia cada vez mais excitado.
Este, no entanto, passado o espanto das priraeiras palavras, ficou estranhamente indiferente, e logo depois, dando mostras de grande
impaciencia, se despediu bruscamente resmunSim, e possivel. Acontecem tantas coisas!

So Deus sabe.
O vendedor de cerveja, bastante surpreso,
ficou vendo-o subir rapidamente, balangando
a cabe?a cabeluda, e disse para si mesmo: "Que
tipos mais esquisitos sao estes medicos!"
Sem duvida nenhuma, se tivesse seguido o
doutor e entrado com ele na confusa e alegre
casa que o esperava, junto a ermida, teria
compreendido e desculpado a faita de atengao
do seu amigo.

Pouco depois todo mundo ficou sabendo que
do doutor Hohenheim acabara de
dar a luz um menino, que no dia seguinte era
registrado no escritorio do intendente de Canton com o nome de Philippus Teophrastus.
Havia nascido Paracelso.
Nao existe nenhum dado de autenticidade
suficiente que nos fale dos primeiros anos do
jovem Philippus. Mas podemos pensar que o
a mulher

tipo de vida familiar daquela epoca e as esperas
pelo estranho e maravilhoso personagem que
via em seu pai acabaram por atrair as atengoes
do menino pelas coisas da medicina, Sem du-

vida deve ter sido

mesmo

Sem duvida

assim, porque consta

que seu pai

foi seu primeiro professor, iniciando-o nos segredos da sagrada profissao.

Acompanhando-o por aqueles caminhos da
montanha, pelos povoados, ele logo aprendeu
a gostar das plantas e das ervas silvestres,

ini-

seu esplrito, seu sentido

critico,

e sua tenaz curiosidade nao tardariam em encher-lhe a alma de duvidas e a mente de reser-

vas.

Vendo

as coisas ao redor e

pode dar-se conta
veis truques e

gando como desculpa:

—

natureza.

com

por dentro,

seguranga dos inevita-

medicamentos que seu pai

jw:e-

parava entre bulas e solenes invocagoes para
suas receitas do dia seguinte.

E um

dia

chegou a

insolita decisao: revolu-

cionaria e transformaria a medicina, levaria a
terapeutica por caminhos mais naturals e de-

sem treguas ao trio intocavel
que seus contemporaneos veneravam: Celso,
Galeno e Avicena.
O pai nao deixou de achar graga na fantasia
e na coragera do menino. Mas, pensando filoclararia guerra

soficamente que apesar de todos os conselhos
a experiencia e que Valeria mais, deixou~o
partir.

Assim,

Philippus

Teophrastus,

que

como

de sua oposigao a Celso havia decidido
chamar-se Paracelso, saiu do seu lugar e copjTova

megou uma surpreendente

e continua peregri-

nagao.

Freqiientou as universidades da Alemanha,

da Franga e da Italia, assistindo as aulas dos
homens mais destacados da epoca: Scheit, Levantal e Nicolas de Ypon, doutorando-se com
toda a seguranga, ainda que tenha sido negado
por alguns de seus examinadores. A epoca
pensava e gravitava sem duvida sobre as inteligencias do seculo e Paracelso nao pode se

A

magia mistica, o ocultismo e a
Por
escolastica reinavam nas universidades.
perspigrande
foi
de
isso o jovem Teofrasto
cacia quando, logo depois de romper com todos
furtar a ela.

OS

fariseus

oficiais,

absorveu a verdade nos
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frondosos conheciraentos medicos e principal-

mente em Tritemio, celebre abade do Convento
de Sao Jorge, em Wurzburg.
Este Tritemio, cercado de misterio e de

um

certo temor supersticioso por seus contempo-

um

raneos, foi

criptografo e cabalista notavel,

grande conhecedor e comentarista das sagradas
escrituras, e descobridor de importantes fend-

menos psiquicos de magnetismo animal, de
telepatia

de

um
Sua

transmissao de pensamento,

e

alem

quimico consumadc.

Tirol

quiromantes,

uma linguagem

falando

influencia sobre Paracelso foi duravel.

depois de certo tempo o discipulo resolveu
separar do mestre, nao concordando com

praticas de magia e nigromancia, ja
tendo absorvido o que Ihe interessava nessas
fontes.
Pode-se atribuir a Tritemio grande

certas

parte da tendencia que logo depois

tomou conta
de Paracelso de complicar e inverter os conceitos, ocultando as ideias debaixo de fantasticos neologjsmos.
Depois viajou pelo Tirol, Hungria, Polonia,
novamente a Franca, a Espanha e Portugal, indo por mar ate ao reino do
grande Kan, na Tartar ia, cujo filho ele teve a
graea de curar, sendo agraclado com honrarias
como se fosse um personagem divino.
Suiga, atravessou

Entretanto, algumas de suas receitas e teorias
tinham comegado a causar ciumes na suscetivel
e presungosa vaidade de alguns colegas. Por
isso, logo que chegou novamente na Alemanha
foi acusado de charlatamsmo e encarcerado pm

E em
com os alquimistas, com os
viveu em grande simplicidade,

Nesses lugares ensinava sempre.

todas as partes,

fissionalmente

Mas
se

Sua nova peregrinagao foi pela Itdlia, Paises-Baixos e Dinamarca, trabalhando como cirurgiao militar em diversas campanhas e obtendo
grandes exitos por sua habiUdade em curar as
feridas. Logo depois fioou algum tempo na
Suecia, em seguida na Boemia e regressou ao

As

rustica e atuando pro-

sem nenhuma

arrogancia.

suas observances nesta ^poca, sobre as

enfermidades dos mineiros e sobre as virtudes
de alguns minerals for am notaveis. As do mercurio, por exemplo, para a cur a de ulcer as sifiliticas,

estao entre as aquisi^oes definitivas.

desta maneira muitas outras.

vida de Paracelso transcorria
entre a riqueza espetacular e

'a

Apesar

E

disto a

alternadamente

pobreza francis-

cana, sem que isso no entanto modificasse seu
comportamento- Como conseqiiencia logica, as

peregrinava

sozinho e outras acomparodeado de exaltados discipulos. Um
deles, o mais constante e preferido, o celebre
Oporinus, foi mas tarde o seu pior inimigo.
vezes

nhado

e

Hoje, por cima das caliinias e impugnagSes,
esta for a de diivida que Paracelso possuiu uma
grande cultura,
grande amor pelo estudo,

um

um

rigoroso espirito critico e costumes baseados

na sobriedade e na castidade absoluta.

Sua fama e renome comoveram de tal maque finalmente foi chamado
para ocupar uma cadeira na Basileia (1527),
quando tinha somente 34 anos de idade. Posneita o publico,

Nordlingen.

Mas a liberdade nao poderia escapar daquele
que tanto a amava. E novamente Paracelso
se viu em pra9a publica, estudando, curandoy
ensinando.
e insultando cada vez mais os
seus inimigos. Entretanto, a prudencia o ensinou que deveria desaparecer par algum tempo.
.

.

teriormente se dedicou ao ensino publico

em

Colmar (1528), Nurember (1529), Saint-Gall
(1531), Pfeffer (1535), Augsburgo (1536) e
Villach (1538), onde quatro anos antes havia
morrido seu pai.
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A

estes dez anos de docencia ininterrupta
seguem~se outros dois que, retirado em. Mindelheim, ocupou~se em recopiar, ordenar e

rever

seus

aqui e

ali,

escritos

e

conferencias,

dispersas

entre as que ficaram para a poste-

dizia, "seria

o fim de sua laboriosa Jornada

e

verdadeira colheita de Deus".

No ultimo dia daquele verao ditou seu testamento, preparou seu funeral, repartiu seus bens,
escolheu os salmos

VII

I,

e

XXX

para serem

momento da grande viagem de

ridade nas poucas notas de seus discfpulos.

cantados no

Durante o inverno desse segundo ano em
Mindelheim, Paracelso foi atacado por uma
doenga rara que o consumia pouco a pouco.
Acreditando que uma mudanga de ares seria
benefica, decidiu transferir-se para sua querida
cidade de Salzburgo, tao formosa e de clima
tao suave. Nela, desperto para seu agudo e
perene misticismo, escreveu comentarios sobre
a Biblia e a vida espiritual, cujos fragmentos

sua alma, e desejou que seu corpo fosse enterrado na Igreja de Santo Estevao. Tres dias

pois seus OSS OS foram desenterrados

foram publicados por Toxites em 1570. Mas a
doenga progredia e Paracelso teve a sensagao
que o fim estava per to.

no muro, fechado por uma placa de marmore.
E la ainda se ve, marcado pelo tempo, mas

Neste ponto os historiadores se contradizem
consideravelmente. Para uns Paracelso, esque-

ainda bastante perceptive!, o c§ndido elogio de
um epitafio; muito breve e simples para a vida

abandonado e reduzido a maior indigencia, morreu no Hospital de Santo Estevao. Coisa possivel, mas bastante ilogica. Outros contam
que ele, perseguido por matadores profissionais
pagos pelos medicos de Salzburgo, foi assassinado ou envenenado traigoeiramente.

de

cido,

Hoje,

com

depois,

de setembro de 1541, morreu,
Diante dos seus restos

desfilou toda a cidade, e o principe eleito arce-

bispo ordenou

que os funerals
com o

fossem

homem

todas as honras, de acordo

que acabava de desaparecer.

um homem como

—

Aqui

nicho cavado

ele:

jaz Felipe Teofrasto de

Famoso doutor em

com
digno

Meio seculo dedo jar dim

em um

da igreja e depositados

Hohenheim.

medicina, que curou toda

especie de feridas, a lepra, a gota, a hidropisia e

do corpo com
Morreu em 24 de se-

outras enfermidades

ciencia maravilhosa.

tembro no ano da graga de 1541.

parece perfeitamente estabelecido o interessante processo de sua vida,
cheia de dignidade, reconstituida e desen terrada segundo testemunhos indiscutivelmente exatos, recopiados pelo doutor Aberle.
efeito,

Parece certo que esteve internado no Hosde Santo Estevao e ali sentiu um dia a
morte chegar com rara corporiedade. Sua

em 24

ao 48 anos de idade.

n
A OBRA

pital

reagao foi caracterizada pel a suavidade dos
eleitos. Depois alugou urn grande comodo na

pousada do Cavalo Branco,
poderia usar
ali
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se

mudou

como quarto

em

Kaygasse, que

e escritorio.

E

para

a espera da morte que, segundo

\^

perfil

psicologico deste

tesco e essencialmente o de

homem

um

grande rebelde e grande curioso.
esta

armazenado

em um

so lugar,

gigan-

apaixonado,

"O

saber nao

mas

disperse

por toda a superficie da terra", dizia, fundan-

do

sagrado e necessario universalismo da

15

verdadeira ciencia, pela qual, apesar de todas

O

passadas, atuais e futuras, o
acaba sentindo que a vida nao e uma

vicissitudes

as

homem
viagem
ter

inutil

sido

a

imagem

e

favorecida

semelhanga do

uma

Criador.

A
sao

a mentiia,

calmantes

o empirismo, e

grias

aproximando-se dos doentes e dos pobres
antes que eles batessem a sua porta, come era
costume dos seus empoados colegas, o definem
se,

do seculo

via j ante

cial,

que

fusti-

um

rals e

dignidade toda espe-

tanto pitoresca,

como

—

e natural

ainda

— da

disse,

seculos de-

das pedras, a matriz, as feridas abertas

do eleboro, as ulcemal chamado glaucoma, os
principios ativos que se obtem para a trituragao
e as chagas, a preparagao

do homem,

como uma parte do universo e
nao poderia escapar. Assim criou
seu principio do homem como microcosmo,
dentro da grande ordem superior, o raacrocosmo.
leis

uma

"que OS venenos eram os melhores escalpelos para se aprofundar no estudo da fisiologia
dos orgaos", nao estava senao endossando para
a posteridade um dos postulados de Paracelso.
Alem disso, sua obra vastissima encerra todos
OS extremos da medicina conhecida naquela
epoca. Entre eles contam-se numerosos tratados sobre a sifilis, a peste, a doenga dos mineiros, as epidemias, as enfermidades produzidas pelo tartaro, os livros de pratica, a arte
de receitas, as analises quimicas, influencias dos
astros, a cirurgia, o livro das ervas, dos mine-

ras dos olhos e o

considerado

cujas

alquimia de

antecessora veneravel e honesta

Quando Claude Bernard

Seu extraordinario grau de observa^ao o
levou a substituir os velhos principios da terapeutica em uso por uma nova arte fundada
exato

demais medica^oes violentas tao estigalenistas. E nao ha duvida de

pois,

assim foi Paracelso,

mais

,

conhecimentos medicos.

medico dos pobres", e sobretudo um revolucionario por uma exigencia de consciencia, em
meio a um seculo eminentemente aristocratico

conhecimento

—

atual quimica biologica, foi outra arte sua que

gador sem medo das coisas erradas do sen
tempo, um homem voltado de todo o cora9ao
para o povo a ponto de ter sido chamado "o

num

desenterrando o
de primum non nocere com
como o laudano
dietas e

muitos aperfeigoaram e racionalizaram depois,
sem que pudessem suprimi-la da essencia dos

16.

um

e

Uma

aferrado a razao justa das

estudioso e atento,

manutengao do doente em

que obtinha assim curas retumbantes.

Por sua vez nao esperava gratidao dos
seus contemporaneos. E se voltou para o povo,
ensinado-lhe a medicina em sua propria lingua,gem vulgar para grande escandalo "dos
contempladores de urina e dos acaderaicos",
como cos turn ava dizer. O apelido de "Lutero
da medicina" que acabou ganhando, tern urn
fundo de verdade e o define com todo o direito
e Jionra como o promotor da grande revolugao

Um

—

a

expectativa,

madas pelos

coisas,

cientifica

de

cantaridas, e a proscri9ao de vomitories, San-

charlatanismo, e a linguagem rigida de clas-

come um homem

com

higienica

velho aforisrao

ansia de conhecer de Paracelso, sua obses-

em combater

ele

"eJemento misterioso, ignoto ou arcano", cuja
a?ao, espontaneamente favoravel, devia ser

e que ele pode verdadeiramente

criado

chamado por

principio vital foi

\ffr

dos remedies, e, principalmente, seu "tratado
contra as imposturas dos medicos", para nao
falar

dos "dicionarios" que a sua nomenclatura

especial e diferente exigiu.

Mas

ainda serao

16
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m

precisos muitos anos de cuidadosos estudos
para trazer a luz da verdade a grande quan-

tidade de feitos justos,
e a diversidade

verdades irrefutaveis,

A

de estupendos vislumbres que

fiPOCA

seu.genio precursor sentiu.

E

tudo isso que ele escreveu pode atravessar
OS seculos, quase intocavel, apesar das cargas
invejosas dos seus colegas, gragas ao seu estilo

quase

incompreensivel,

cheio de misterios e
neologismos extravagantes. Mas isso tambem
foi o culpado pelos apelidos que ganhou
de
mago, astrologo e louco consumado, dos seus

imediatos sucessores. Aquela epoca estranha
do seculo 16 nao podia ficar de todo alheia
a

sua personalidade.

Neste ponto Paracelso

sucumbiu ao peso da exaltagao mistica, escolastica e quiromantica do meio.
Mas contra
tudo isso ele se debateu da melhor maneira
possivel, usando seu juizo excepcional,
sua
indubitavel veia poetica e seu magnifico
senso

de humor.

E

por mais de

essas habilidades para
rege.

Uma

nao

uma
ser

vez recorreu a
acusado de he-

acusa^ao das mais inquietantes que

atmgm naquela epoca muitos homens que
chamariamos de

intelectuais

hoje

liberals.

Mas

Paracelso, apesar de todos os erros
e
aberragSes da epoca, que como ramagcns
cs-

condiam

e

empanavam

seus espiendidos frutos,

deixou de ser o ocultista iicgivcl c
tcncbroso
conforme o viam seus inimigos contemporaneos.

E

hoje,

sem nenhuma

diivida,

clc

c

considerado urn classico: fundador da
terapcutica moderna e semeador
da medicina experimental.

eonardo, Erasmo e Lutero for am contemmaxima expressao
poraneos de Paracelso.
da arte analisada como nunca havla sido ana-

A

e filosoficamente: Leonardo.
maior sentiraento filosofico e satirico que
OS conhecimentos cientificos e artisticos da
epoca conseguiram realizar: Erasmo. E o mais
alto e transcendental expoente da paixao religiosa, iconoclasta e construtiva por sua vez,

lisada, cientifica

O

cheio de misticismo e

uma

implacavel perse-

gui^ao a hierarquia temporal:

Lutero.

'

Levados pela fantasia ou, pela sugestao experimental,

podemos

estender

um

fio

marcando

urn campo magnetico entre Rotterdam, Milao
triane o burgosaxao de Eisleben, fazendo um
lado.
de
quilometros
gulo de uns setecentos

Grande para o mundo daquela epoca e insignificante para o de hoje, mas muito carregado de
indu?6es espirituais que nao poderia deixar de
impregnar e dominar o temperamento de al-

gum

ser,

sem duvida predisposto pelo

destino

a aparecer no centre luminoso deste triangulo.
E este centro corresponde com bastante exatidao a Einsiedeln, a ermida de Suabia,

onde

nasceu Paracelso.

Todas as paixoes,

for gas e inquietagoes, to-

das as tremendas interrogagoes, as criticas e
perseguigoes que tal clima acabaram por criar,
pesaram e fermentaram na mente deste grande
sui?o.

Darember chegou a dizer que tudo isso foro "Arcano da Alemanha", prototipo da

mou

essencia intelectual do seculo, cuja representaem Paracelso. Se for de outra
maneira, uma impressao mais profunda pro-

gao apareceu
18
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essa carga formidavel de paixao em
Paracelso, lan^ando-o para a incansavel mobili-

vocou

viajante, para a intensa sede de saber,
expHcar e compreender, e, principalmente, para
a sua iraplacavel polemica contra os maus medicos, charlataes, incapazes e completamente

dade de

nulos na arte de curar.

Em parte por sua proximidade ao medieval,
ainda sensivel, e em parte pela introversao que
a meditagao sobre os problemas causava, o
certo e que as condigoes

especialmente
claro

com

favoraveis.

do ambiente
Pode-se

algum exagero, que aquele

um

estava habitado de

lado por

for am

dizer,

uma

e

mundo

turba de

e

menos

barulJienta,

panha para os paises da Europa Central: a dos
ordenada pelos reis catolicos. Uma
cmigragao a mais no perpetuo nomadismo desta
raga, e sem duvida de um excepcional valor
espiritual: eles levaram os tesouros do saber
que o acervo da civilizagao arabe havia semeado na peninsula iberica, muito superior aquela
que a Idade Media tinha alcangado na Europa,
e que assim voltava madura e purificada ao
triangulo formado pela Holanda, Saxonia e o
norte da Italia.
Um nucleo que haveria de
influenciar

—

com

seculos seguintes

medicos,

engenheiros

cultura ocidental.

religiosos a jogar atentamente

e

a inclusao da Franga nos

— no que

sonhadores, alquimistas, humanistas,
artistas,

grande carapo experimental para um olho
em descobrir a verdade debaixo daquelas roup as estranhas, entre o borbulhar de
ideias filosoficas, de panaceias intragaveis e de

J

fantasticas liturgias.

vez

um

atividade contemplativa estava

mente favorecida pela
quadro social oferecia,

tranqiiilidade

isento

rente emigrava ate

as

este

maravilhas

que Colombo expunha em Barcelona diante dos
olhos atonitos dos reis de Espanha, Isabel e
Fernando, como resultado de um sucesso sensacional acontecido um ano antes do nascimento de Paracelso; o descobrimento da America.

Entretanto

20

outra emigragao, mais

sutil

Um

Oporinus.

inuraeros disci-

e

secretario

predileto durante muitos anos que

um

discipulo

acabou vol-

tando-se contra o mestre, tornando-se seu principal

acusador,

ao

lado

de Erasto,

inimigo jurado de Paracelso.

ram a base de uma
xatas e caluniosas,

mando-o de ebrio
gabundo.

Ao

serie

Os

tambem

dois forma-

de inform agoes ine-

como, por exemplo, cha-

habitual, aproveitador e va-

lado dessas, algumas outras acu-

sagoes certamente eram verdadeiras.

A

de que

Paracelso escondia conceitos e medicamentos
ilebaixo de

uma

com

que

efeito essa cor-

e

as voltas

nome:

de homens de

riquezas

nos referimos cotno Paracelso se via de

em quando

especial-

negocio e aventureiros, de indiistrias e de guersempre tao pertubadores para o equilibrio

Com

'a

OS CONTEMPORANEOS

pulos e seguidores. Entre estes so restou

ras,

e a criagao dos espiritos.

chamamos de

IV

ansioso

A

hoje

o grande xadrez

da Reforma e da Contra-Reforma. E do outro
lado uma imensa e miseravel classe popular,
museu vivo de tod as as desgragas e doengas,
e

indiscu-

judeuSj

filosofos,

incipientes,

mas tambem de

importancia, acabava de acontecer da Es-

tivel

cle

um

inventado

palavreado todo especial por

—

geralmente deturpagoes

lati-

21

/

—

nas

cuja tradugao devia ser feita

com

unaa

nha que alguem ainda

chave secreta que tornava invisivel os principios da medicina paracelsista. Is to Ihe valeu
a acusagao de estar subtraindo o conhecimento

da ciencia aos demais. Digamos que is to era
apenas um pecado menor, trazido do fundo
Iiermetico e ocultista que dominava aquela
epoca. Seculos mais tarde ainda encontramos

uma mesma

familia.

Outro impugnador importante foi Lieber,
que em 1572 escreveu uma Disputatio de Medicina Nova Faracelsi, editada em Basileia e
impregnada do mesmo espirito de Oporinus e
Erasto.

Um
mo

fato surpreendente e a atitude de Erasde Rotterdam, ardente defensor e amigo de

Paracelso durante sua vida e voltado contra ele

depois de morto.

O unico

que, segundo parece,

Ihe tributou plena fe e consideragao, apesar de

nao

cegao

e Montaigne,

grande afeto

dedicando-lhe varies de seus es-

critos.

Entre os imediatos seguidores no tempo, medestaque o grande

Van Helmont,

cuja

afirmagao de que a mulher "e inteiramente
utero", tao citada pelos sexologos modernos,
tem. tod a a caracteristica da linha de pensaparacelsista.

em

pleno seoulo 17, Guy Patin
ao saber que em Genebra as
obras de Paracelso estavam sendo reimpressas
em quatro volumes, considerando uma vergoEntretanto,

se escandalizou

secuio

10

Mas

cena.

como

Descartes

se interessaram por ele.

desapareceu de
esquecimento injusto

Paracelso

.18

depois

do

da
por parte do erudito Cristobal Gottlib von Murr, que no fim
deste mesmo secuio sacudiu a opiniao da cultura europeia com uma campanha cheia de
entusiasmo. (Neues Journ Litterat und Kunste

do

silencio veio a tempestade entusiasta

reabilita^ao, principalmente

geschichte, Leipzig,

A

partir dele e

1798-99,

com

II.)

as primeiras luzes

autores

se

do

rivali-

Preu (Das System der Medicin das Theophrastus Paracelsus, Berlim,
a

sua

magnifica

1838);

biografia

Lessing,

{Paracelsus,

Leben und Denken, Berlim, 1839); Marx
{Zur Wurdigung des Teophrastus von Hohe-

sein

Locher
e
1840-41);
Goettingen,
(Teophrastus Paracelsus, cine kritische Studie,
Wurzburg, 1874); Schubert (Paracelsus Fors-

nheim,

chungen, Frankfurt

(Versuch einer

am

kritik

Main, 1887) e Sudhoff
der Echtheit der Para-

celsischen Schrijten, Berlim, 1894, Reiner ed.),

reclamam para a Alemanha as primeiras exegeses triunfais. Uma horaenagem logica ao
primeiro

22

que

A POSTERIDADE

M

com

mento

a alguns. eruditos,

feita

zaram no mesmo empenho.

um

envolvido pela

no esquecimento, com ex-

celso pareceu cair

doutor Joaquim de Wardt, por quem

gratidao,

rece

que,

secuio romantico, todos os

Paracelso sempre demonstrou
e

e

seu aluno, foi o consul de Saint-

ter sido

-Gall,

eerto

coragem de fazer

inveja e pelo despeito, a lembran^a de Para-

por exemplo o case do forceps: instrumento
magico cujo segredo foi zelosamente guardado
durante muitos anos, de pai para filhos, no seio
de

O

trabalho.

tal

tivesse

homem

que, apesar de sui?o, consa-

23

um

grou a intengao de fazer do alemao
de cultura.

idioma

um

Entretanto Stanelli publicava na Russia

notavel estudo critico sobre a filosofia de Para-

Zukunft Philosophie des Paracelsus,
Moscou, 1884).
celso (Die

Na

Suiga, sua terra natal,

acontece

com

um

todos os genios, houve

Kahlbaum, professor de

uma

como geralmente

Basileia,

atraso.

pronunciou

em 1894 (Ein
Zu Ehren Theophrasfs von

conferencia consagratoria

Vortrag Kehalten

Hohenheim).

uma profunda

Este

raagnifico

ato,

cheio

e razoavel paixao alcangou

ressonancia extraordinaria.

O

elo

tinha

de

uma

melhor biografia, esbogada poucos anos antes
(1895) na Real Institution pelo arcebispo anglicano de Londres.
(Netzhammer
Theophrastus Paracelsus, das Wissemwerkeste uber
dessen; eben, Lehre und Schriffen, Einsiedeln,
1901).

—

Na Franca o interesse e a exegese da obra
de Paracelso cobre as raesmas etapas, aproximadamente no mesmo prazo, apesar de um
pequeno atraso bastante compreensivel em rela?ao aos parses germanicos. Apesar de tudo
sua popularidade e muito menor e, salvo os
eruditos, somente chega ao publico em reduzidos nucleos devotos das ciencias ocultas.

sido

Bordes-Pages (Philosophie medicale au

rompido.

Em

lingua inglesa, a paciente serie de tra-

balhos de Ferguson {Bibliographia Paracelsica,

1877-1893) e de Weber (Paracelmedal of Paracelsus
AddiRemarkes on Paracelsus^ London, 1893-

Glasgow,
sus-

A

tional

—

portrait

-1895), se acrescenta a biografia reunida por

Hartmann

London, 1887),
OS estudos sobre sua alquimia por Waite (The
Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus, London, 1894), uma nova biografia de
Stoddart (The Life of Paracelsus, Glasgow
1915) e, mais recentemente, a primeira norte(Lije of Paracelsus,

-americana, de Stillman
bast

Paracelse, sa vie et ses doctrines,

siecle.

(Theophrastus

Bom-

Independante

1847) e o primeiro que
esbo^o de sua vida e
sua obra, com palavras surpreendentes de elogio, que mais tarde tambem Bouchadat repete
(Nouveau Formulaire Magistral, Paris, 1850)
,

abril,

ocupa em fazer

se

um

e principalmente Cruveilhier, com seus entusiasmados artigos (Revue de Paris, 1857)

Bouchut (Histoire de

medicine et des doc1864) e Jobert (1866,
(1869, Paris), tambem Ihe
la

trines medicates, Paris,

Paris)

e

Durey

dedicam suas

teses.

Desta uniformidade de
destaca

von Hohenheim, Chicago, 1920).

XVI

Revue

um

berg, que

criterios,

autor tao importante

em

separa e se

como Darem-

sua Histoire des Sciences Medi-

Von Petzinger (Ueber das rejormatorisches
Moment in den Anschaugen des Theophrastus

cates, langa contra Paracelso

perseguigao.

Daremberg considera Paracelso

von Hohenheim^ Greifswald, 1898) e Schneidt
(Die Augenheilkunde, Miinchen, 1903) consa-

como alemao

e o trata

gram suas

teses

inaugurais

sobre

Paracelso.

Magnus, de Breslau (1906) qualifica-o de
"arquimedico" e finalmente, outro filho

ilustre

da mesma Einsiedeln, Raimundo Netzhammer,
arcebispo de Hucareste, publicou

24

em 1901

sua

uma

encarni^ada

mesmo como um

ini-

migo.

Ele e o criador da frase de que Paracelso personifica o arcano da Alemanha, e evidentemente se compraz em descarregar sobre
ele todo o seu rancor de velho patriota. As
palavras generosas e entuslastas de Cruveilhier,

que

considera

como um

desses "inovadores

25

)

que apesar de todos os obstaculos se langam
por cima de mil quimeras e mil sonhos em busca de um novo ideal
", op6e-se afirmando
que "nunca as quimeras e os sonhos levaram

INDICE

.

.

.

/

a alguma coisa".

Mas

este e

um

tvio

nam-se a se agrupar outros autores em torno
dos elogios: Grasset {La France Medicate, outubro,
1911), Lalande e Gallavardin {Le
Propagateur de L'Homeopathie, revista mensal,
abril, 1912) e principalmente Grillot de Vivry,
que em 1913 publicou a primeira e unica tradugao das obras completas de Paracelso em
f ranees, muito eloglada pela sua meticulosidade
e competencia acima de tudo. Nao se trata
pois de uma coincidencia ou aventura: Paracelso alcangou os limbos da gloria e ficou na
Historia. For a isso nao temos outra coisa a
fazer senao Ihe render um testemunho que se
chama: admiragao e justiga.

(Os unicos manuscritos diretos que'se conservam hoje, de reconhecida autenticidade,
sac os de Vosius e Huser, os da Biblioteca de
Viena e os que Wegenstein encontrou entre
OS despojos do Monasterio Del Escorial, na

IJvro Primeiro
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.

Livro Segundo

39
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Prologos

isolado e inoperante ponto

negro que somente surpreende pela indiscutivel erudigao do seu autor. Depois dele tor-

Espanha.
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.

.

.

.,

.

119

\

137

155

J59

Livro II

208

Livro III

253

Livro

IV

311
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DEDICATORIA AO SENHOR E DOUTOR
JOAQUIM DE WADF

A

qui esta,

excelentissimo senhor de Wadt,

como nao me

deixar de publicar, este primeiro livro de minhas
oliras paramiricas {Liber Meorum Paraminorum Operum), com
(lossivel

Ini

(I

qual, depois
fioite,

p

de muitos estudos, pacientemente perseguidos dia
instruir e informar meus ouvintes sobre os

pretendo

,

Hcgredos da ciencia medica. Creio que isso Ihes sera de maior

do que possam imaginar agora, ainda que existam
me acusem, per causa dele, do pecado da soberba.

|>(t)vcito

lunicles

que

Existem tambem aqueles que

me acusam de apaixonado ou
pouco me importa. Sei que a habilidade ou
ou ciencia que venha a possuir em medicina podera

dr tgnorante e

n grau de arte
HIT
ll

is so

mcdido pelo grau de estima

e proveito que tenham tido miobras e ensinamentos. Saiba o corrompido pelos filosofos

h sis

(|uc cie ja

o incapacita para a minha "monarquia",

Tampouco espero o men or elogio dos humoristas, dos adiassim como dos aficcionados da astronomia. Bern sei

viiilios,

que dirao que a minha
li'oiia

e

minha

fisica,

a minha cosmologia, a minha

pratica sao singulares, novas, surpreendentes

e

— Esta dedicaioria aparece como epilogo de suas duas primeiras obras.
idcfurimos coloca-la no principio por uma questao de harmonja do con-

I

Nil',

iMlKu.

29

bem

absurdas.

face da

Como

poderia ser de outro

terra se vestiu

como

modo

se

ninguem na

eu!

Nao me assustam, posso Ihe dizer, as multidoes de sectaries,
sejam eles de Aristoteles, de Ptolomeu ou de Avicena. Muito
mais me preocupa a ma vontade, o direito injusto, a rotina, a
ordem preestabelecida e o chamado habito da jurisprudencia.
Pois em verdade posso Ihe dizer que ninguem possui outros
dons alem daqueles que soube ganhar ou adquirir. Alem disso
nao serei eu que mencionarei aquele que nao queira ser aludido.
Assim, esteja Deus conosco, protetor e nosso preservador
^
para a eternidade. E que Ele esteja convosco tambem.

UVRO DOS PR6LjCX^0S
(Libellus Prologorum)

Livro Primeiro

PROLOGO PRIMEIRO
(Do conteudo da medicina)

I
tih

conveniente que saiba previamente, araigo

I

rlilni'iitcs

e

fundamentais.

que todas

Comegaremos entao o estudo da

noNNa medicina pelo tratamento
|h

leitor,

riifcrmidades tern universalmente cinco tipos de tratamentos

1

1

tie

iiu'iitc

(curatio)

e

nao pelas causas,

a devida aplica9ao dos tratamentos nos conduzira facilJi

descoberta da origem das doengas (ex-juvantibus)

(uinto principal e o primeiro

argumento do nosso

.

O

livro sera a

nriiniagao desses cincp tratamentos (curationes quirtque), o que
iti'viTji

—

2
Esta dcdicatoria cxpressa melhor do que outra coisa, como
muito bem o tradutor fiances GrilloL de Givry, a nobrg finalidade

disse

como

Cad a uma

que

Paracelso pro<;urou durante a sua vida. Ele sabia perjfeitameme o efeito dos
seus escritos nos crUicos contemporaneos e conhecia muito bem a teoria do
seu pretenso empirisrao, nao sendo nada ignorame conforme o acusavam.
Se Paracelso os desprezava era porque simplesmente tlnha fe numa ciencia
superior que soube defender com tenacidade durante tod a a vida.

30

aceitar

se

fossem cinco ciencias da medicina, cinco

MitfK oil cinco faculdades

ini'io

do entendimento.

delas e capaz, por

si

mesma, de

for mar

um

Icrapeutico complete para a cur a de todas as enfermidades

(jtuuitas medicinae) nas
r t*H|Jcrlo,

maos de um medico

habil,

competente

que devera escolher a melhor para cada caso. Dessa

31

maneira sera possivel curar qualquer acidente, sofrimento ou
doenQa, tanto

numa como em

Assirti sendo,

sera

bom

outra medicina.

^

que cada medico se esforce

num

estudo cotidiano e constante para alcariQar a maxima ciencia
e experiencia em qualquer um dos cinco metodos, sem esquecer

que tem tanta ou maior importancia o conhecimento da alma
do paciente do que do seu corpo. Assim mesmo possuira solidos
fundamentos em seus estudos e em outros, mas estritamente
dentro da medicina. A base da sua ciencia estara nela mesma
Nao deve aceitar
e nao nesta ou naquela estranha subjetividade.
'*

ou de&prezar uma causa por outra sem as devidas razoes, nem
discutir sem fundamento, e em qualquer caso deve mostrar uma
perfeita confianga em si mesmo.

Com

cada

um

desses

metodos,

PROLOGO SEGUNDO

suficientemente perfeitos

(Sobre os dois grandes grupos de
enfermidades e o modo de aplicar
seus remedios)

pode alcangar uma compreensao completa, teorica
e pratica do conhecimento das causas e das cur as de tod as as
doeneas. Com isto damos por terminada a exortagao do nosso

per se e in

se,

primeiro livro medico.

Quern quiser
ji

clmica ou fisica e cirurgica, o que nao

que tenha duas origens

sijinifica

prcssoes; trata-se de

uma

mas apenas duas

distintas

ex-

divisao puramente especifica qufe en-

mesma sua propria razao de ser. A febre e a peste,
mesmo que provenham da mesma fonte tem, como
manifestacoes proprias e diferentes. Quando ess a fonte,
ou causa morbida, expfessa uma putrefagao interna,

em

ccrra

medico deve saber primeiramente que

ser

medicina e dupla:

si

por exemplo,
so sabe,

origera
iiparece

cama

a febre que muitas vezes obriga a pessoa a ficar de

ou termina
abandona o centro e
(clinice)

ilizcr,

do corpo.

em

quer

se

transformando

se

manifesta na superficie externa

peste,

5

Ter razao e bom juizo em
resultado de

um

uma ou

outra medicina sera o

estudo reiterado e atento de quando elas come-

Saram.

Toda afecgao que

—

jmplicitamente aos dois graiides grupos de causas da
patologia paracelsiana: as "causas visivcis" (provenientes daquilo que chamou de "as tr^s primeiras substancias") e as "invisiveis", determinadas pelas
uiLtib nos
dan ua.
impressoes ocultas
liua astros.
3

4

32

—

vai

do centro

ate

a periferia deve ser

Refer e-se

Ou

seja,

experiencia pelo conhecimento proprio.

—

f

Paracelso tradiiz, aqui os conceitos de medicina ou paLologiu interna
5
medicina ou patologia externa, que hoje sao classicos, orientando ate a
sobre as doengas que prodiizem supurafSes, fistulas e abcessos.

i'tiiitKia

23

r
como fisica (clinica), e toda aquela que ao contraganha o centre partindo da periferia sera tributaria da cirurgia. « Tornando isso mais claro, deve considerar-se que tudo
o que se resolve pelos emunctorios naturals do corpo, pela

considerada
rio,

propria secregao da natureza, e inteiramente fisico. E cirurgico,
ao contrario, tudo aquilo que aparece como erupgao por emunctorios nao-naturais.

maneira, tudo o que pode ser visivel na superser considerado como ferida £ caso de
corpo
deve
do
cirurgia. E de ordem fisica, ao contrario, se permanece oculto.

Da mesma

ficie

realidade estas sao as razoes e os motives que dividem

Na

OS medicos

No

gioes.

em

duas grandes classes: a dos clinicos e a dos cirurum deles pode obter a cura de seus

entanto cada

doentes pelos cinco metodos e as cinco causas ja ditas, que
cada um analisara a sua maneira.

como ja
cada uma dessas

Finalmente,

foi dito, todos

devem conhecer cada

(Sobre os

—

o que poderia, por
para cada um dos
distintas
classes
cinco
vez,
dar
lugar
a
sua
menos certo dizer
nao
e
especialidades
e
grupos
ou
grandes
que somente existe uma classe para o verdadeiro conhecimento
classe e

cinco origens

PROLOGO TERCEIRO

—

e intelectualizagao das causas.

Desta maneira nos quisemos definir os graus e os estados que
vamos encontrar entre os medicos.

modos

e as maneiras de curar)

Passemos agora ao estudo das cinco origens, faculdades
ou modos de curar:
I
Medicina natural: concebe e trata as enfermidades
I'oino ensina a vida, a natureza das plantas, e conforme o que
rniivem a cada caso por seus simbolos ou concordancias. Assim
nirara o frio pelo calor, a umidade pela secagao, a supefabuniKincia pelo jejum e o repouso, e a inanigao pelo aumento das
L'oinidas,
A natureza dessas afecgoes ensina que as mesmas
ili-vem ser tratadas pela aplicagao de agoes contrarias. Avicena,
(iaieno e Rosis foram alguns dos defensores e comentaristas
nicdicas

"

tlcsta teoria.

—

Medicina especifica: os que defendem e pertencem
grupo tratam as doengas pela forma especifica ou entiiliuic especifica (Em specif icum).
O ima, por exemplo, atrai o
Ti'iro nao por meio de qualidades elementares, mas atraves de
l»»i\"is e afinidades especificas.
Os medicos deste grupo curam
«tt enfermidades pela forga especifica dos medicamentos corresiHitulcntes. =Tambem pertencem a este grupo aqueles que fazem
i'»i|)fiiencias, chamados por alguns de empiricos com justa razao.
II

M

I

6

—

-

Refere-se

sem

diivjda

a traumatologia.

i"

rstc

Innlmcnte,

tamb6m

entre os naturalistas, aqueles que

irreitam purgantes, ja que estes

impoem

fazem uso

forgas estranhas que

35
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Hp^^pBaaa*

derivam do especifico, completamente fora do natural, saindo
de um grupo para entrar em outro.
Medicina caracterologica ou cabal is tica; aqueles
III
que a exercem cur am as doengas, pelo influxo de certos signos
dotados de um estranho poder, capazes de fazer correr aqueles
que se raanda, e dar-lhes ou tirar-lhes determinados influxos ou
maleficios. Isto tambem pode ser feito atraves da palavra, sendo
em conjunto um metodo eminentemente subjetivo. Os mestres
e autores mais destacados desse grupo foram Alberto, o Grande,
OS astrologos, os filosofos e todos aqueles dotados do poder de

—

:

feitigaria.

IV

—

Medicina dos

espiritos^'^

seus

curam as enfermidades mediante filtros e
o espirito de determinadas ervas e raizes,

medicos cuidam e
que coagulam

infusoes.
c'uja

responsavel pela doenga {similia similibus
Acontece a mesma coisa quando um juiz, tendo
condenado um r^u, se transform a poster iormente na sua unica
salvagao, ja que so atraves de seu poder e de suas palavras
podera obter novamente a liberdade. Os enfermos que padecem
dessas doen$as podem se curar gramas ao espirito dessas ervas,
conforme esta escrito nos livros desta seita e da qual fizeram
parte grande quantidade de medicos famosos como Hipocrates
foi

PROLOGO QUARTO

propria substancia

anteriormente

(Sobre os metodos de ensinamentos medicos)

curantur).

e todos de sua escola.

—

V

Medicina da

Os

fe:

como arma de
Fe do doente em si mesmo,

aqui a fe e usada

no medico, na disposigao favoravel dos deuses

innlf

e

na piedade de

Acreditar na verdade e causa suficiente para muiNeste assunto temos a vida de Cristo e de seus disci-

^7

como melhor exemplo.

—

'

Espirito,

nao na acepjao

lileraria

ou filosofica moderna, mas como

essencia de toda a vida ou impulse animado ou inanimado (spirito). Por isso
nao podemos chamar os medicos desta escola espiritual de espiritistas, nem

de medicos do espirito,, mas "pelo" espirito.
8
As cinco divisoes de Paracelso tem sua projegao exata na atuaiidade,
as naturais desculpas pelo enfoque e a distancia: assim, os naturalistas
nao passam de velhos medicos rurais sem livros, instrumentos, e tao cheios de
prudencia e indiferen^a, como de confianja na natureza e nos remedios elementares ou caseiros, Os especifistas sao os farmocoterapeutas alopatas dos
nossos dias. Nos caracter61ogos da magia negra encontramos os neurologistas
psiquiatras e psicanalistas, Os espiritualistas sao os antepassados diretos dos
especialistas em quimica biologica, dietologos, vitaministas e, de certo modo,
tambem os homeopatas e os alergistas. Enquanto aqueles que curam pela fe,
vemos bem qufe sua atuaiidade continua e continuara eternamente em seus
diferentes rasgos cientificos cujas classes nao vamos enumerar aqut porque
o leitor sabe perfeitamente quais sao.

^

fejtas
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seguida estao divididos

pratica

em

do corpo, enquanto

uma da

tic

maneira que convenha
seus aspectos.

e

corresponda a todas elas

Entretanto,

antes

—

em

—

O

motive deste "parentesis" previo esta dado pela natureza
como o do conteiido dos livros seguintes,
ilr titl I'orma que seja adequado para todos e para cada um dos
tioNNos discursos, fazendo com que eles possam subsistir inde|n'iKk'iitemente. Neste parentesis conhecerao verdadeiramente as
tIcHsrs

^

—

em
a

de comegarmos os
clnco livros prometidos e este prologo, temos que fazer
Oh!
iitrdicos de cada especialidade!
uma advertencia nova e disitiila, que charaaremos de "parentesis medico".

Jesus Cristo.
tas curas.

iia

iiuliis

indns OS

luta e de vitoria contra as doengas.

pulos

outra

uma compreende

cirurgica
nos ocuparemos das feridas, sepaoutra por paragrafos e capitulos especiais. Apliarcnios agora este preambulo ou prologo {proesagium) a cada

(|tii"

i

que mostraremos

livros

partes:

iliitiN

prologos, assim

como seus mecanisraos de prode tudo o mais que os medicos precisam saber, de qualscita ou especialidade a que pertengam.
dc todos OS males, assim

I'tii-viis

»UigJlo, e

ijUtT

Porque se

com

eles

souberem

toda a liberdade

isso

poderao trabalhar

perfeita-

em

qualquer das escolas as quais
|iii|cii(,-;ini seus conhecimcntos, pois, acima de tudo,
conhecerao
H vndiulcira origem de todas as enfermidades.
fi logico que
iir piircntesis, no qual se expoem as causas
de todos os males.
iin (lie

c

•
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anteceda os cinco livros de conclusoes. ^ E ele e, assim, indispensavel, ja que toda cur a deve ter por base uma causa concreta.
verdadeira causa sera descoberta pelo homem habil que possua o conhecimento das coisas necess arias para obter a cur a.

A

Agora seguem-se cinco

partes que

chamaremos de

"trata-

dos". E serao exatamente cinco, ja que cinco sao as or dens das
coisas das quais procedem as enfermidades, divididos em capitulos para a sua melhor compreensao e todos eles orientados

em duas

ordens. intelectuais

da medicina

—

cllnica e cirurgica

—

que subsistem independentes nas diversas escoias e se distinguem
por regras

bem

definidas.

Livro

Segundo

PRdLOGO PRtMEIRO
(Advertencia sobre a ignorancia dos medicos livrescos
wibrc a conveniencia da universJdade dos conhecimentos

e

me-

dicos,)

Acs medicos e cirurgioes que leera este parentesis, com o
do qual Ihes sera possivel alcangar a categoria de veriljidciros medicos, devo dizer, primeiramente, que nao devem
itisiticrar-me inabil ou ignorante so porque andamos por caminhoH diferentes. Aqueles que nao os acompanham simplesmente
no vecm nada convincente em seus estilos, nem em suas pratli'iis, ncm no conhecimento que tem das causas
perfeitamente
niAiico
como vamos repetir mais adiante e demonstrar em
piDvcilo

1

1

II

—

—

,

i('|i(iiida.

Nao

nem a abundancia
submetido aos seus cuidados foram
Itijto dcpois abandonados, o que mais nos assombra.
Mas que
M(>rNnr disso continuem glorificando alem das medidas todos os
•iiiN mcstres caldeus, gregos e arabes.
Ja que conforme o testeiloH

e a rareza de suas curas milagrosas,

<h)entes que, tendo se

niiinho de seus escritos, os seus clientes de hoje terao a

—

apesar de ter dito no principio que o tratamento tern
mais importancia que o estudo das causas, com referenda a pratica, antecipa
o conhecimento destas fazendo com que sens escritos adquiram urn verdadeiro
valor cientifico de ensino.
9

Paracelso,

*oiio tlaqueles,

A

mesma

acabando a maioria por morrer.

vcrdade e que

nem

esses livros

enfraquecem os nossos,
39
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nao fazem a menor
seus metodos (dos quais na realidade
Deveriam
praticamos.
nos
que
os
destroem
id6ia) impugnam ou

nem

combater com tais armas,
pensar, pelo contrario, em nao nos
que nos usamo& hoje a
mesmas
as
sao
que no final das contas
conseguiriam
nosso favor. E em verdade digo que nao
isso senao favorecer-nos.
Se

mesmas

com

as
nossos iivros omitimos muitas coisas e porque
anmais
obras
nas
correta
maneira
de
encontram
se

em
ja

sempre
que nao deixamos de reconhecer e assinalar
originaautor
a
cada
a
negar
sem
conveniente,
que precise ou
nunca nos expreslidade correspondents Sem dtivida alguma,
dos metodos
falamos
quando
ser
nao
a
maneira,
samos desta

tigas,

da medicina

natural,

na qual .pretendem

com

como sabios eminentes. E
com tanta arrogancia os conhecimentos

digo, ja que insistem

ser considerados

em

recha^ar

nem

as compreenderam.

tambem que Hipocrates

esteve muito mais perto da

natural, mesmo sem
escola espiritualista do que da medicina
escritos. Galeno
seus
em
ter feito mengao de tais diferengas
a medicina cacom
acordo
tambem traballiou muito mais de
natural.
medicina
a
com
que
racteroiogica e com os presagios do
da
autores
outros
muitos
a
referir
E igualmente podemos nos

mesma

(Sobre as ''formas clinicas")

das outras

estudaram
quatro escolas, que fazem assim porque nao as

Direi

PRdLOGO SEGUNDO

notoria insolencia

Neste parentesis vamos explicar os fundamentos univerda ciencia medica, que poderao reconhecer como sendo os
mesmos de Avicena, de Rasis, de Averr6is, Hipocrates ou Galeuo. Todas as coisas compreendidas aqui devem ser levadas em
sais

que sao igualmente necessarias tanto na teoria como
na pratica para o conhecimento de todos os males e seus tratamcntos correspondentes, igualmente para os medicos e cirurconta, ja

gioes.

maneira.

Igualmente

direi,

e forgas sobrenaturais

justo titulo,

que

se e certo

podem

(facultates)

como magnalia

artis,

que os segredos, misterios

e

ser

considerados, a

que na maioria dos casos

sua
ocultos "ou escondidos, seria conveniente ir em
seguros,
mais
busca por caminhos mais lentos {via longationis)
comparar
nos permitam contemplar, pesquisar, repassar e

permanecem

Explicaremos agora rapidamente o conteudo deste parentesis. Vamos nos ocupar das entidades (ens) como origens caus ad or as de todas as enfermidades, separadas nos cinco grupos
classicos, comegando por explicar como em cada um deles sao
produzidos todos os males presentes, passados e futures.

,

que

nossas observagoes

com

toda a atengao.

iiic

iifio

Sera muito conveniente para os medicos que me leem ou
cscutam, prestar muita atengao a estas cinco entidades e
acreditar que todos os males provem de uma so origem.

I>aici um exemplo para explicar melhor o que acabo de dizer:
su[>onhamos o caso da psste, e perguntemo-nos de onde ela
vein. Os adeptos da medicina natural me dirao que e da disso-

da natureza. Os

liii^'iio
III

la

como

uHlros,

filiados a

astronomia preferirao conside-

movimento do ceu e do curso dos
razao? Eu digo no entanto que cada um

conseqiiencia do

Qual deles

tern
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m

parte de razao, e que alem dessas
e os asexistem outras razoes, ja que a natureza e uma entidade
pestes,
cinco
existem
que
Sabe-se
outra entidade... etc.

deles, por sua vez, tern

tros

uma

uma

formas ou esmais
Diremos
prov&m.
elas
onde
pecies, mas pelas origens de
(subjecsubmetido
esta
corpo
nosso
que
ainda, para terminar,
possuindo em potencial
turn) a cinco entidades, cada uma delas

que nao sao

distintas era seus generos, essencias,

E que devemos considerar cinco hidrofebres, cinco cancros, e assim sucinco
pisias, cinco ictericias,

todas as enfermidades.

PR6L0G0 TERCEIRO

cessivamente.

(Natureza das entidades)
Definidos o
Itjiinos

cm

ra

nome

e o

numero das

entidades, segundo aca-

de expressar no prologo anterior, vamos nos ocupar agoentidade e a causa ou coisa
conhec§-las devidamente.

A

tem o poder de dirigir (regendi) o corpo.
Quando falam tendenciosamente contra nos, e afirmam que
pcste vera de humores cuja malignidade esta latente no intelior do corpo, cometem urn erro tremendo. Em vez de ficarem
vcikIo como esta o corpo quando se encontra atacado de infecVfto, deveriam averiguar qual e e o que e o veneno que o contain tut. Todos OS males possiveis aparecem do corpo num dado
iiioinento, quando o organismo fica inflamado e atacado de
iiiiKi ou outra maneira, apesar de que nao se possa, na maioria
litis casos, precisar a causa determinante da doen^a.
Fora isso, lembrem-se tambem de que existem cinco coisas
(|uc ferem o corpo e o dispoe para a enfermidade. B que e neccHSiirio que o organismo se submeta a elas, porque so assim conNcgiiira o seu debilitamento, ^^
Desta maneira veremos como cinco fogos invadem e apaMHfin no organismo toda vez que cada uma das entidades o al.iit(,ii com
seu tremendo poder aflitivo (afficere).
Assim, quando estiver frente a um paralitico, sua primeira
i|itc

II

i

1

sera examinar cuidadosamente o fogo, ou seja, a enque produziu a paralisia. E direi que o medico que nao
ntiisign identifica-la ou possui-la, esta completamente cego e
min conscguira jamais a cura de nenhuma outra doenga.
|iti-i";iin;ao

li(!;nk'

H)
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ta

Conceito de imunidade

e

anafilaxias

atuais.
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so corpe pele simples fato de existir, e

pede

coexistir

ou nao

demais. Chama-la-emos de entidade natural Estamos expostos a esta entidade em todas as ocasioes nas quais exigimos

cDiii as

esforgos imoderados do nosso corpe,
c'licontra

enfraquecido per

uma

ou mesrao quando ele se
compleigae deficiente, do que

|K)tlem resultar todas as enfermidades,

sem excegao, mesmo que
outras entidades apare^am favoravelmente dispostas.

IIS

e

A quarta entidade emana do poder dos espiritos, que ferem
enfraquecem os corpos que caem debaixe de sua influencia.
A

quinta entidade que pode nos afetar, nao obstante as
nos sejam favoraveis e esta esteja acima delas, e a entidade de Deus {ens Dei). Uma entidade que devemos conside-

c|uatro

PRdLOGO QUARTO
(Ainda sobre a natureza das entidades)
Continuaremos aqui com o estudo sobre a natureza das
entidades. Primeiro diremos que nos escritos de um grande numero dos nossos antepassados e predecessores enconlram-se alu-

rar

com

la esta

a maior atengao e antes de todas as outras, porque nea razao de todas as enfermidades.

Observem que de acordo com isso e conforme temos explieado varias vezes, todes os males provem de cinco entidades ou
principios diferentes e nao de uma so entidade, como costumam
sustentar

sem nenhum fundamento

e

completamente errados.

mesoes e ideias plenamente de acordo com o nosso conceito de
nura
condensado
eles
por
era
dicina, cujo principio quintuple
que
so e chamado de "sopro vital". Da mesma maneira, e ainda
e
medunerves
com
feitos
remedies
aos
preferencia
demos hoje
la, deixaremos de menosprezar suas receitas.
do exordio e deste parentesis, definiremos as
entidades como diretoras, moderadoras e reguladoras do nosso

Como

final

cerpo.

primeiro tratado examinaremos a essencia e a for^a que
que atua e influi constantemenastral {ens astrorum) e
entidade
chama-se
nosso
ser,
o
sobre
te
deve ser consider ada como a primeira a que estamos subme tides.

No

OS astros encerram. Esta forga

segunda fer?a ou potencia e a entidade dos venenos (em
veneni), cuja a?ao e sempre perturbadora e vielenta. Neste sentide observem a diferenga essencial que distingue essas duas en-

A

Assim como a influencia dos. astros e intrinsicamente
saudavel e incapaz de nos causar prejuizos de qualquer especie,
a dos venenos sera sempre nociva.
A terceira forea e aquela que enfraquece e desgasta o nos-

tidades.
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ram por meio dos medicamentos administrados ou simplesmente
scm eles. E quanto a mim, afirmo que se o doente febril foi
abrasado pelo astro, somente ele e ninguera mais alera dele
sera capaz de mata-lo ou devolver-lhe a saude (restituir).

que receitem os medicamentos de um modo
com que o doente beba uma farmacia inteira,
porque de acordo com o tratado da entidade astral ela sera de
uma eficacia duvidosa para o enfermo, podendo causar serios

Nao

fantastico-

e correto

fazendo

prejuizos para voces

nao Ihes sejam desconhecidas ou estranhas, para que possam compreender tudo o que fazem e para
que sejam uteis e nao prejudiciais para os seus doentes.

Oye

PROLOGO QUINTO
causado pela
assombro diante dos resultados e sempre
para que
motive
nao ha
ignorancia ou a incapacidade. Por isso
escanassim
raesmo
Se
tiquem assombrados com este prologo.
paeste
ler
nao
e
adiante
dalizam-se fac0mente, podem passar
tenham
que
mais
por
suas penas
rentesis. Nao temos medo das

O

em

£

certo que

as entidades

Acabo de expor

(Razao da especificidade dos remedios)

escrito contra nos

mesmos.

esta teoria dentro de limites estritamente
para que possam compreende-la ja que unicamente sao
capazes de alcangar os significados da entidade natural, apesar
das suspeitas que tenho, achando que neste ponto voces mistu-

fisicos

ram e confundem tudo lamentavelmente.

Isto explicaria a inca-

pacidade que tern para distinguir os diversos medicamentos que
precisam ser escolhidos, assim como o quando e o como de sua
aplicagao.

diversas ocasioes.

contem sempre com todas

as especies

de medi-

febres, compostas com a
camentos e receitas (recepta) contra
menor o medo que nos
e
nao
que
maior habilidade, apesar do
para nada ou causem
sirvam
nao
da so de pensar que elas
se considerarem seus
porque,
Isto
efeitos contraproducentes.
Realmente
ignorancias,
suas
perceber
fundamentos, poderao
verdadeiradeveriam
quando
coisas
certas
estiveram atentos a

mente

ter

consider ado outras.
especies

Pensam que existem somente setenta
numero.
quando em verdade existem cinco vezes este

de febre
I&so aeon-

espiritos e inteligencias para
tece porque somente dirigem seus
adotaram. Se existisse somente
a entidade natural, a unica que

esta entidade,

as

atitudes e as suas afirmagoes

senam

logicas.

ocupam da enfermidade, o

acontece porque somente se
Da mesma maneira, se
que OS leva frequentemente ao erro.
reconheceriam que mais
fossem mais honestos consigo mesmos,
Isso

de

uma

vez ficaram

sem saber

curase os seus doentes febris se
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cste tratado.

For

isso

vamos dedicar este ultimo livro a entidade
podemos chegar atraves da fe.

divina e as conclusoes que

Neste livro no qual renunciaremos ao estilo profano, compreenderemos o verdadeiro fund amen to da verdade e perseverarcmos na fe. Seremos entao verdadeiros "fieis", de tal maneira

abandonando todo o paganismo, os veremos chegar junto
como cristaos, com o que finalmente poderao nos julgar
scgundo OS livros escritos no estilo dos fieis.
que,

a nos

PR6L0G0 SEXTO
(Onde Paracelso se previne contra a
possibilidade de ser considerado herege)
Prestem-nos pois, daqui para frente, toda a atengao. Agora
que ja estabelecemos as cinco domimgoes (prirtcipatus) as
quais expequais o corpo se encontra submetido e atraves das
com cinco
adiante
seguiremos
rimenta o estado de enfermidade,
venenosa,
entidade
a
astral,
tratados, todos referentes a entidade
a natural, a dos espiritos e ^ de Deus.

Previamente devo declarar:

como

filhos

ainda que recoahecendo-nos
em nossos escrltos a

do cristianismo, utilizamos

linguagem dos gentios e dos pagaos. Principalmente a fe, acima
estudos
de tudo, e que nos tern permitido nao esquecer em nossos
astral, natural, do veneno
entidades:
quatro
das
consideragao
a
estilo pagao,
e a dos espiritos, que na verdade sao entidades de
cristao.
estilo
de
divina
e
entidade
somente
a
que
ja
dos gentios que nos vamos empregar na descrigao
como tamdas quatro entidades, nao so nao manchara nossa fe
chadecidimos
Se
espirito.
bem contribuira para agugar nosso

O

estilo

dos gentios foi porque sabemos que seu conteudo
foge da fe de Cristo, apesar de termos feito uma profissao
publica de fe com os que sao cristaos de nascimento e de rag a.

ma-lo

estilo

continuamos o estudo da natureza das quatro entidades profanas e da quinta entidade divina, conforme ja dissemos durante

E
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mam

LIVRO DAS ErsmOADES
(Textus parenthesis super Entia quinque)

PRIMEIRO LIVRO PAGAO SOBRE
AS ENTIDADES MoRBIDAS
TRATADO DA ENTIDADE DOS ASTROS
SOBRE OS CORPOS INFERIORES

(DEENTEASTRORUM)
CAPfTULO

I

origem do corpo pela entidade do Semen)

(A

A

primeira coisa a fazer para se descrever a entidade astral

com

a maxima exatidao a essencia, a forma e as
dos astros e imediatamente em seguida averiguar
t*
I'tmitiihos e o mecanismo pelo qual se produz a atragao
flu ititiir
de tal entidade sobre os nossos corpos.

1^

nitrsidcrar

|iinniirtl;ides
•

{

)

Voces deram a entidade astral uma inter pretagao puramente
.(•.iinnoiuica sem outra atengao ou estudo, quando na verdade
tl»viiliini ter feito muito mais. Desta maneira, quando ensinam
(ilHitiiiiR'nte que o corpo foi formado diretamente (constituere)
lilt
ni f tlos astros, estao cometendo uma falsidade, ja que o
I

51
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E
sobre o assunto,
loram
Adao e Eva
nuaram

e

w

exclusivamente do espin fez oartindo

cont,P;"^^?"'„'«^;Xdo da cria^ao, mas
do
cntHude
mundo grasas a

?~*rdo
"

^'^""^"eirfcue
estrda
na natureza

nao tivessem
ou P

existido,

ou nao

^^^ ^^^^^.^ ^,g„„,
.<^°™
nascendo
temperamentos ou
nuariam
"^'.^.i^, com os
s.m
e
astros,
7^°'°^^^^]^ como nas mais remoas
com OS
£«cas dos
eoUricos, estes tos,

existissem

Jf

eL. Assto

Pf 'f"'°^^,^ o,
<>J^^~^,,, ^utros

ex,st,rao

natureza humana
, «pmfic;rf<.*,

caractenzada por

<'^"™:"o

^lirprao^Pou
lor,

CAPfTULO

•

aparencias

nature^a

substancia.

astros

nao, ja que

a

(Onde se discute

a influencia

dos astros na

natureza humana)

^^ ^^^^^ ^ „,da
ocupam
com efeito nao

.mp.amc.os,
.e ..ndem

II

Devemos

caHilo

Si'minis e

ens virtutis),

Icmbrar no

medico que as entidades do homem
semen e a entidade da potencia (ens
que devem reter cuidadosamente e se

advertir a todo

duas: a entidade do

moment o

oportuno.

Neste texto iniciatorio do "Tratado da Entidade Astral"
um axioma que consideramos perfeitamente adequudo. fi o seguinte: "Nenhum astro do firmamento, seja planeta
oil ostrela, e capaz de formar ou provocar alguma coisa em nosso

enunciaremos

corpo, seja a beleza, a cor, forga

Sem

duvida,

como

foi dito

ou temperamento".

que a entidade

astral

pode nos

prejudicar de diversas maneiras, devo dizer que isso e falso e
i|iic

ja

e hora de tirarem

liasuados

dos espiritos esses juizos absurdos

na natureza ou na posigao das

]iudem nos fazer

estrelas,

que somente

sorrlr.

Neste ponto vamos nos deter sem levar adiante este discurso
I'onlra

nossos adversaries: primeiro porque a finalidade deste

parentesis
i|Uf

nao e responder a cada instante a todas as questoes

nos apresentam, para o que seria necessario

qiiantidade de tinta e papel, tao grande
tic ct>ntestar,
t'

II

uma

grande

como a nossa capacidade

per mais ajudados que estivessemos pela inspiragao

protegao divina.

E em

segundo lugar porque, apesar de

53
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terem compreendido que os astros nao conferem nenhuma pronem natureza individual, continuarao adotando a opiniao contraria, baseados no fato de que as vezes sao capazes de

priedade

nos atacar e nos causar a morte,

A

verdade e que por nao

ter

nascido sob a influencia de

menos longa; isto e
nao afeta a vida
Saturno
de
movimento
O
abrevia. Fora
prolonga
ou
menos
a
muito
de nenhura homem e
ascensao na
sua
feito
tivesse
nao
este
planeta
que
isso, ainda
dotados do
homens
existiriam
e
existido
teriam
celeste,
esfera
carater desse astro. E igualmente existiriam lunaticc^ se nunca
houvesse existido nenhuma Lua na natureza do firmamento.
Saturno podemos ter
completamente falso.

Tambem

uma

vida mais ou

CAPfTULO

nao devem acreditar na ferocidade e na crueldade

de Marte como responsaveis pela existencia. e a descendencia
de Nero, pois uma coisa e que ambas as naturezas tenham coincidido nesse ponto e outra coisa e que tenham se misturado ou
tornado entre

si.

Como exemplo do
dar entre outros

que acabamos de

dizer,

o caso de Helena e Venus.

indiscutivelmente da mesraa natureza, e

podemos

Ambas

recorfor am

sem duvida Helena

teria

sido adulter a mesmo que Venus nunca tivesse existido. A isto
ainda acrescentaremos que, mesmo Venus sendo na Historia

muito mais antiga do que Helena, as cortesas existiram muito
antes que uma e outra.

III

(Dissertagao sobre a semente e o germe)
Apesar do que acabamos de dizer, devem pensar que o
firmamento e os astros for am criados de tal modo que nem os

homens e
tilistante

as criaturas

animals poderiam viver sem

eles,

nao

a incapacidade (dos astros) que tern para fazer alguma

A

coisa por

si raesmos.
semente que se deposita na terra, por
fxcmplo, produz o fruto por ela mesma, isto e, porque carrega
cm si a entidade do semen (ou da semente). E verdade que se

nao tivesse esquentado a terra durante algum tempo a
nao teria germinado, porque isso acontece justamente
gramas a a^ao do calor e da digestao que tal estimulo provoca.

i>

sol

.SL-nicnte

muito bem o que e a digestao e nos a consideramos
um cozinhamento lento (digerere) que

Siibe-se

o resultado de

I'oino

a sens principios constitutivos essenciais. A disomente a operagao estimulada pela temper atur a, mas
tuja agao esta e ja existe na coisa mesma que se digere. Sem
digestao nao poderia prosperar o desenvolvimento dos fetos que
rt'duz as coisas

f'.i'strio

M-

e

icaliza dentro

da matriz justamente

as castas

de sua propria

ilijvstao.

Na comparagao
iiu'iilc

que
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II

se realiza

e

exemplo que demos, a digestao da

na terra e precisa do

u matriz a digestao

sol

para

isso,

nao precisa de nenhum

se-

enquanto

astro,

seja o
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fT
Mercuric ou qualquer outro, gerando, crescendo e desenem feto sem que nada Ihe falte.

Sol,

volvendo-se

Os

astros precisam

efetivamente de poder para

mudar

a

natureza dos homens, que por sua vez nao possuem nenhuma
disposigao para receber sua influencia. Consideremos ainda ouexerapios:

tros

entre

dois

soldados ferozes

e

combativos

da

mesma maneira, poderao dizer qual dos dois engedra, provoca
ou estimula (inegniat) o natural do outro {ruiturat)! Nenhum
dos dois! E entre dois gemeos exatamente iguais, podem saber
o que ccdeu sua semelhan^a para o outro?

qual

foi

deles

tambem!

Nenhum

Por que entao chamar a estes ou aqueles que jupiterinos ou
como no exemplo dos gemeos, todos e cad a
de nos levamos nossa propria razao de ser em nos mesmos?

CAPiTULO

lunaticos quando,

um

Eu

substancia; por isso
e

como

(Da supremacia do sangue sobre os astros)

semente de sua propria
o gemeo e segundo a semente que o produz

digo que o feto

vem

a ser

nao uma causa do Sol como se

a

tern

sustentado ate agora.

IV

Apesar de tudo o que temos dito ate aqui, e sem que isto
em concessao ou redundancia, e certo que os astros
jKidem nos ferir ou nos matar. Ate agora tem sido ensinado poi
implique

af que estamos dirigidos pelos astros e que, por conseguinte,
cncaminhiamos esta inclinagao ate a natureza particular do plancta que nos domina. E ainda sobre o caso, incluindo a maneira
de resistir e combater as influencias astrais, escreveu~se bastante.

Isso tudo para

mim nao

passa de

uma

simples perda de tempo.

Pouco importa o sentido que tenham deste proverbio: "O
homem sabio tem maior poder que os astros, dispoe, e manda
uclcs",

pois nos

tambem achamos assim como acabaraos de

cnunciar.

Com
I'lirmam

efeito

nem

os

astros

dirigem nada

nao coagulam, nao adaptam, nao

em

nos, assim

tambem como nao nos

lnzcm conforme sua semelhanga.

livres

nI

em

Sao absolutamente
mesmos, tanto quanto nos tambem possamos ser
propria e intima determinagao e arbitrio.

por

nossa

Nota-se que a vida nao e possivel sem os astros; com efeito,
o calor e a digestao das coisas que constituem nosso
Niistcnto provem justamente deles.
n
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For que

ficar

entao remoendo essas minticias e interminaque parecem conosco ou nos que

veis disputas sobre se sao eles

parecemos com

As

eles?

coisas sao assim por designio

do Criador e nao

e possivel

pretender saber o que esta oculto no firmamento, ja que ignoramos inclusive a utilidade que possam ter as proprias qualidades

dos astros. A gloria do Sol, a arte de Mercurio ou a bele.za de
Venus, para dizer a verdade, nao nos servem para grande coisa
(commodare) Unicamente aproveitamos a luz, do Sol e o seu
calor, ]a que sem essas coisas nao teriamos as frutas e as formosas estagoes que as produzem, e as outras muitas coisas que
.

precisamos para viver.

Para terminar esta dissertagao e para que aproveitem o
significado deste parentesis, pego que prestem uma

CAPITULO V

maximo o

atengao toda especial ao que se segue.
feto concebido e nascido sob a influencia favoravel e generosa dos astros assume uma natureza diferente e
absolutamente contraria ao que deveria ser, obedece indiscuti-

(Razao da diversidade das formas)

Quando o

velmente a alguma razao. Pois bem; eu direi qual e. Essa razao
vem (defluxit) do sangue de seus ascendentes, e isto esta plenamente de acordo com tudo quanto sabemos sobre a geragao.
Se a hora prescrita para a a?ao de cada um coincide com
a dos planetas, isso se deve ao sangue e nada mais. O que nao
invalida a logica de que as boas influencias caminhem de acordo

com
maus

OS bons resultados, assim
resultados.

Sem duvida

como

as

insistimos

mas

em

—

por mais que

Vamos

j-'.ual.

umas

que entre

as

rilo.
iintlt>

cspirito,

11

cheguem

ate nos de

dando a

maneira

.

.,

desi-

seguinte inter-

pro vem do trabalho ^^ e da qu alidade do espiIsto quer dizer que cada homem se tornara habil e afortupara essa ou aquela coisa na medida do seu genio e do

(irrlagao: a sorte

SI'

e outras

destruir estes postulados

os

a astral e a geraduas influencias que acabamos de estudar
somente uma possui a potencia necessaria para atuar
dora
como causa determinante. E essa e a segunda, quer dizer, a enti-

—

astros: fortuna e iiidustria, arte e erudigao, forga e riqueza.

com

influencias
dizer

Faremos agora alguns comentarios sobre a habilidade ou
com que sao distinguidos os corpos. Ate hoje, segundo
iW cstudos daqueles que for am seus professores, chegaram a conrlusao de que todas as propriedades e virtudes nos vem dos
ji|)(idao

ricjiicza

com o que tambem podera

finalmente alcangar a

ijortunatus)

Assim mesmo voces dao numerosas razoes para explicar as
das formas humanas, quando e notorio que

dade do semen.

(Irsscmelhangas
ili'siic

Adao

iiiiiiadcs
lliaiilc
I'iiioH

1

1

nil v(v
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e durante todos os seculos passados,

de bomens, nunca

um

entre tantas

rosto foi absolutamente seme-

a outro, excegao feita aos admiraveis e milagrosos pareque tem os gemeos eatre si. Bem sei que atribuem a

—

A tradugao francesa emprega fortuna
dc trabalho.

em

vez de sorte, e industria
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dos movimentos dos
origcm dessas diferengas ao influxo
claro.
suficientemente
parece
mas para nos isso nao

astros,

entidade do semen foi criada
infinitas formas, cores
nor Deus de tal maneira que todas as
geradas nela e que cada forma nao
e especies de homens foram
os tipos tenham sido produvoltara a se repetir ate que todos
novos homens voltarao ao seu
zidos Neste momento entao os
mesmas caras que tiveram
ponto de partida apresentando as
Quando chegar o dia
atras.
antes de morrer, ha varios seculos
de homens ja terao
variedades
do juizo final todas as cores e

Sabe-se

mdhor que

a

mesma

tudo

ja tera

E da mesma forma
sido esgotadas e produzidas.
o que nao permitira que
maneira,
acontecido, de uma ou outra

outro nascido antenormente.
nasca urn homem parecido com um
da primeira grande rohora
ultima
Nesse instante tera soado a
do mundo.
ta^ao do prime iro ciclo icircuitus)
especulagoes inadequadas,
Este fato nao deve nos levar a
ou
dividir o mundo em partes
pelas quais poderao pensar em

variedades humanas foram
em epocas, ja que se todas as cores e
possa haver lugar para novas
manifestadas, e logico que nao
terminado o penodo da verdade
formas. Nesse momento tera

semelhangas.
{vera oetm) e comeearao as novas

CAPITULO

VI

(Sobre o principio M)
Essas reflexoes tem como objetivo fazer com que compreendam com maior clareza as nossas proposig5es e ensina-

Devem

nicntos.

entao admitir a entidade astral

coisa indefinida e invisivel que

assim

como

mantem

como

no universe dotadas de

a de todas as coisas

aquela

e conserva nossa vida,
senti-

nicnto e que provem (profluit) dos astros.

Explicareraos isso

com um exemplo: o fogo precisa de urn
como a madeira, sem a qual ele nao

conibustivel para arder,

Considerem entao que o fogo e a vida e que igualmente
Iprecisa de alguma madeira para existir. E lembrem-se disto, por
seja o exemplo, porque acho que sera sufi111 a is grosseiro que
uicnte e muito bom: o corpo e a madeira e a vida e o fogo,
por assim dizer, a vida "vive" do corpo.
cxJstiria.

Em
Inipcga
il uirt)

compensagao e preciso que o corpo tenha algo que
sua consuma?ao pela vida e que o faga perdurar (per-

em

sua propria substancia.

lalando e o

mesmo que emana

juslamente a entidade

Este "algo" de que estamos

dos astros ou do firmamento:

astral.

com muita verdade que

nao existisse o ar todas
lis coisas cairiam no chao e que morreriam por asfixia todas as
que tivessem vida propria. Devo dizer sobre isto que ainda
Dirao

se
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que sustenta o corpo e que o mesmo corjpo alimenta,
que se acabasse seria tao insuportavel como a perda do ar.
Este "principio" que faz viver o firmamento, que conserva
morreacalenta o ar e sem o qual se dissolveria a atmosfera e

existe algo

e

riam os

astros,

chamamos de M.

^^

de mais importante e mais digno
para ser levado em consideragao pelo medico. For outro lado,
corpos
este "principio" nao esta no firmamento, nem emana dos
mortais!
pobres
celestes, nem e projetado por eles ate nos

Com

efeito,

nada

existe

—

—

sendo muito mais importante que tudo

isso junto.

tenham como certo que este .principio condo ceu e da terra, vivendo nele e dele
tudo o que acabo de dizer como
aceitem
e
elraentos;
todos OS
incluir em tudo o que diz
podem
que
justa
opiniao
uma
sendo
respeito ao primeiro ser da criagao, e a tudo que explicamos
Seja

como

for,

serva todas as criaturas

sobre

CAPlTULO

VII

(Sobre a bondade suprema do ar

livre)

M nesta dissertagao.
Nuhre

Depois de terem seguido com toda atengao o que dissemos
M, pego que considerem atentamente o seguinte exemplo:

hijpoiihamos urn forno fechado e obstruido. Imediatamente,
por
utna viciosa combustao sentimos nele urn cheiro
desagradavel
Mas, na realidade, o mal cheiro nao nasce do forno
e sim de
lu'is niesmos.
E todos que cheguem perto tambem sentirao o
vtixw cheiro. ^^

Da mesma forma compreendemos que podem, num

recinto

provocar doengas ou curas em todos os que estiverem
pirscntes, porque se o ar nao vem de vos,
o cheiro pelo conliiiiio sim.
E mais ainda: quando falamos da entidade astral
)H)s rcferimos precisamente
ao ar.
IVfliado,

Vocgs acreditam que o
"

i|iic

«

II

ar nasce do movimento dos astros,
e errado, pois acontece que confundem o
ar com o vento

atmosfera

com o

sopro, o que, por sua vez, a meteorologia

lu plica perfeitamente.

—

12
£ muito dificil dizer a que se refere Paracelso com esta letra-simurn dos
Os latinos opinam que representa o "mercuno fiiosofico"
bolo
acreditam que
grandes medicamentos da trilogia paracelsiana. Os astrologos
"Maria
representa o liier6glifo maternal, a chave da Cabala ou a inicial de
que foi o primeiro ser da cria?ao. O tradutor frances concorda inais com
primordial, ou
esta uUiraa opiniao, considerando-a como expressao da agua
conta
menstruaeao original do mundo. Nos credttamos que, levando em
e a imcial de 'mumia
o espirito geral da obra de Paracelso, este misterioso
ou seja, o grande principio de conservaffao e perdurasao do universo.

O

ar

provem

:

(defluit)

do bem soberano

e existiu anterior-

,

M
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,

•^^^^'^^Iso se expressa aqui urn pouco
confusamente. Mas a conse mterpretarmos o que sai do forno como
urn gas e nao urn
o gas se transforma em cheiro quando e sentido
pelo orgao olfativo
jirssoa, razao pela qua! pode-se
afirnnar que se nao existisse o cheirador,
Goethe trezentos anos mais tarde interpretaria do
''"^'
Liu jcito
lit".""o fenomeno
•M^Miiu
da visao das cores pelos olhos humanos

ii..n'\~"
in,, dcsaparece
r

>

»'\uy.

.1

I

T
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O mesmo

mente a todas as criaturas; so depois foi criado o
como os demais
firmamento vive do ar e se conserva no ar
que se todos
afirmar
Pode-se
deste.
seres mas nao e urn produto
resto.

ar continuana existindo,
OS firmamentos deixassem de existir o
o mundo e o firmaperecer
poderia
de
ar
pois somente por falta
elementos.
os
todos
e
homem
o
inteiro, incluindo

mento

coisas
Concluimos assim que a univers alidade das

tenta

no

se sus-

ar e pelo ar.

incorrupque chamamos de principio M. Principio
veneno. Os venede
especie
toda
a
refratario
tivel e inalteravel,
para o ar extra-substannos estao no homem e somente passam
comparagao com o forno,
cialmente, da mesma maneira como na
Isto e o

seu combustivel. Defmitique cheira mal porquo queima mal o
corrompe {inquinat) existe no corpo e sai
vamente, o que

M

CAPiTULO
(De

como

VIII

a entidade astral serve de veiculo

para o contagio das doengas)

precisamente dele.

A

entidade dos astros e compreendida da seguinte maneira:

da mesma forma que os homens, possuem uma
mesmos a
Ncrie de propriedades. e de naturezas e oontem em si
mais
doces,
mais
piores,
melhores,
luissibilidade de se tornarem
equilibrio
de
estado
estao
em
Quando
Indus ou mais amargos,
ou prejuizo. Mas
nlio emanam nenhuma especie de maldade
imediatamente,
transformam
se
depravagao
em
iltiiiiido caem
inilns OS astros,

i

tl.iiulo

seqiieticia

as

suas propriedades malignas.

Recordemos que a entidade astral envolve verdadeiramente
envolve
itifnhlre) a ordem universal da mesma forma que a casca
logo
chegando
casca
da
atraves
primeiro
u ovo. O ar penetra
certos
que
entao
ar
consider
Devem
r ao centre do mundo.
II

I

tislros

sao venenosos e que envenenam o ar pelo contagio, o

que os mesmos males aparecerao e se propagarao
ou
air (t ultimo lugar que tenha alcangado o ar livre venenoso,
malefico
poder
maleficio do astro. Sem diivida, esse
tiu'lhor,
somente uma
nrto alcanga a totalidade do ar do mundo, mas
mesmo
|t»rk', maior ou menor, segundo o poder de sua forga. O

iliH-

significa

mnnlcce com as influencias favoraveis.

Resumiremos entao dizendo que a natureza da entidade
65
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^^mmm
ou

da
(ens astrale) se compoe do cheiro,
ar. Dai origina-se
o
com
misturado
estrelas
das
vapor e do suor
propriedades desse tipo. Deo frio' o calor, a seca e as demais
nao podem exercer nenhuma
duz-se desta maneira que os astros
sua
{nihil incUmre), se bem que
respiragao,

astral

mesmos

influencia

por

emanagao

(halitus)

si

M

e em sepossa contaminar o principio
corpos
Nossos
afligir.
e
guida por seu intermedio, nos alcangar
comportao
conforme
podem estar expostos ao bem e ao mal
Quando o temperamento que nos oferega a entidade astral.
seja oposto
natural,
sangue
mento do homem, segundo seu
caso
doenga.
a
aconteceri
(adversatur) ao habito astral,

Em

contrario nao sofrera

nenhum

inconveniente.

E tambem

quando

CAPiTULO

cujo sangue generoso
possuir um tempcramento forte e nobre,
maleficios, ou amda
os
todos
basta para protege-lo e veneer
que o capacite
medicina
alguma
quando tenha sido tratado por
superiores. Disto
seres
dos
venenosos
para resistir aos vapores
sao contr^rias ao
concluimos que todas as coisas da criagao

homem

IX

(Sobre a influencia astral dos venenos)

e vice-versa.

Dcpois das observagoes que acabanios de fazer a respelto
M, vamos demonstrar, por meio de um exemplo, como as

ilr

dos planetas

I'MJiltivoes

podem

prejudlcar o nosso corpo.

'I'emos aqui urn lago cheio de peixes por causa
iK'fK'I'ico

«|vo

L"

{prohum) do seu M:

se por causa

de

um

do influxo
exces-

frio

pcrsistente este lago gelar, todos os peixes morrerao.

E

porque M, devido a natureza da aguu, tera tambem se
c'trirKlo em demasia. O i'rio neste caso nao provem de M, mas
litn

*

lilt
•.!

iiiiturcza

do astro que age assim.

Sc, pelo contrario, as

aguas

do Sol, os peixes ponuirrer da mesma maneira, ainda que neste caso por um

rsc|iicntarem excessivaniciitc pe!o calor

ilciM

tnrcaiiismo oposto.
I'lstcs

dois

fatos

emanam simplesmente

das

propriedades

Por sua vez, outros tambem podem amargar,
com
Iiiniar doce, azedo, arsenifJcar e impregnar o principio
iMMii infinidade de qualidades e gostos, significando que toda

(If

ciTtos astros.

M

iiltiTiivao

importante pode produzir transtornos no corpo.

que se o astro pode chegar
romper o principio M, com maior forga scremos presas das
uJiMinidades e mesmo da mortc se elc estiver na natureza do
liilhivd antral,
Conforme acabamos de expor, nenhum medico
Julga-se, dcpois desta explicat^ao,

ti

loi

(
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7^
1

If

muito niais
ao encontrar escondidos nos astros
terra.
na
conhecidos
venenas que aqueles
se

assustara

Todo medico deve saber que nenhuma enfermidade se mapresenga evidente de algum
nifestara em nenhuma parte sem a
as enferraidades
veneno, sendo ele o princlpio e a origem de todas
sem excegao, sejam elas internas ou externas.

pelo arseMais de cem doen?as especfficas sao provocadas
unico arsenico do iminico ainda que todas elas provenham do
considerar as que sao origiverso. Da mesma maneira devemos

nadas pelo

sal,

pelo mercuric, pelo enxofre e pelo realgar.

^^

compreenIndicamos todas essas coisas para que saibam e
enfermias
sobre
habilidade
dam que nao e possivel alcangar
origem,
a
ou
origens,
das
dades sem um perfeito conhecimento
perceQuando
mal
do
causa
ja que somente uraa pode ser a
ponto,
Neste
causas.
as
todas
bem isto, sera facil conhecer

berem

CAPITULO X
(Sobre a contaminagao da agua pelo arsenico

grande utilidade.
a observagao diaria e a pratica serao de

_clos astros)
Para que alcancem o conhecimento mais profundo sobre
e conveniente dizer que nao acreditamos que o
ou o inverno em si sejam prejudiciais aos corpos. O
jin'iufzc ou OS danos provem dos planetas ou estrelas, cujas
coisas,

riNiis

vi'iiU)

produzidas e acumuladas diariamente, chegam a peon tiir no princlpio M, temperando-o segundo suas respectivas
Mtiliiiczas.
Atraves das emana^Ses o principio
se Impregna
s:il, de arsenico, de mercurio ou de enxofre, e com ele nossos
nif'.anismos se tornam enfermos ou sadios, salvo nos casos em
t|iir ;is cmanagoes ou o poder de penetra^ao astral se perdem,
Himo acontece algumas vezes quando os astros se encontram a
Ittiip.n distancia.
A seguinte observagao confirma o que acabamos
nlitiiiar: quando a exaltagao das estrelas alcanga o centro da
iiiiiiiiagoes

M

ill"

tli'

—

•'Realgar est
disse:
Miguel Toxites, em OnomastU^on Paracelsi,
natural habet -J^m
jumus mmeralium, quidquid arsenicale est, aut operimenti
do
corruptora
e nao k natureza
eeral este termo expressa o fumo dos minerals
chagas. ^onforme o elemento em
e
as
iilceras
as
hnmSque^roduz
?Spo
do fogo. Gerardo IJO"^"- e"^
se dira realgar da terra, da dgua, ou

14

questao.

y

r^fj^rj^ ^^2
^nDiciortarium Paracelsi define as especies, de^realgar:
superficie. O da terra e o ^^^.en>^«' ^ «
e a espuma (spuma) que fica em sua
f,?
chama mana^
se
que
ar
do
realgar
fogo aconiuneao de Saturno; e ainda o
nome de realgar para designar o sulfureto
A ciSda moderna conse^vou osulfunco(AsS).
vermelho de arsenico, ou arsenico

68

da agua, a terra ou a agua ficam. contaminadas pela podo arsenico. Quando a agua se contamina desta forma,
"fixes que nela vivem migram para outras aguas, ou se salvam
»>ii

I'

(i»

'".
I

i:i

iimliimlo
iUiiA'

da profundidade para a superficie

em

busca de agua

ou zonas nao contaminadas.

tiptireccr
piiiiirs.

as vezes

em

Essa e a razao que os faz
grandes quantidades nas imediagoes das

Quando em qualquer

lugar se reune uraa quantidade

69

muitos anos, seguramente
de peixes como nunca foi visto em
que provocou o envenearsenico
pois
o
acontecera uma epidemia,
tambem os homens,
contaminar
por
acabara
namento dos peixes
devido k sua consque demorarao mais tempo para adoecerem
O mesmo podemos dizer a respeito das
tituigao mais forte.
astros, que depois de
outras especies de venenos emanadas dos
alterarem o principio

M, nao

mas tambem envenenam os

s6 debilitam os
frutos

homens

do campo

e os peixes,

e todos

os.

seres

vivos da terra.

CAPiTULO
(Afinidade dos venenos

XI

com suas entidades

correspondentes)

(liir,

Adaptando ao corpo humano o exemplo que acabamos de
vcmos que e possivel comparar o tronco a um lago, e os

Quando a vida que existe em
influencia do veneno emapela
corrompe
toilo D nosso ser se
aparece nas pernas, por
debilidade
maior
iiikIo dos astros, a
acumula
se
a maior quantidade de
ali
onde
Ml piccisamente
possuem por sua vez
astrais
entidades
outras
Todas
as
vi'iiciu).
proprio veneno. Assim, umas visitam somente o sangue,
I) sen
im-nibros a outros tantos peixes.

umio

realgar;

outras,

os

ossos

e

as

articulagoes

como

as

do sal; outras somente a cabega, como o mercurio,
i\w j^cram tumor es e hidropisias, como as auripigmentadas, e
^^
oulias ainda que geram a febre, como os amargos.
tlftiviidas

_

Paracelso chamava de realgar (vide nota anterior) a espiitna que
na infecsao da pe!e sob a forma de bolhas, eczemas, chagas, ^ilceras,
Sua alribur?ao reiativa as doensas do sangue e perMii|iv('ics e urticarias.
(titliiiiunUc logica. Atribuir o mercurio a cabeija tambem e compreensivel, nao
\\

nHKifL'iii

mt

cefal^ias e estomatites que causa, mas pelos espetaculares resultados
loiisegue na cura das ulceras gomosas sifili\icas do rosto e do nariz,

|t«'las

tjiir
lilti

iI(hIi'

Kiinuns naquele tempo.
(> sal corresponderia aos ossos pela natural conjun^ao
itfoldgica.

A

—

que sem
no quadro da

icterfcia

IM'iti'HiUTicnte

telunca ou afmi-

diivida era a doen?a "auripigmentada" ~- encaixa
cirrose (ascitis, hepatomegalia e ictericia, corres-

k hidropisia, tumefa?ao e pela amarelada, ou "auripigmentada".)
Atillmir a febre aos amargos e simplesmente inverter os termos de causa com
»nH4imn, pois e coraum na febre o mau gosto da boca, a lingua suja e o gosto
iiMi.iiHti,
que mais inipressioiioii o espirito dedutivo de Paracelso.

|i>mtii-iKlu
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Para que assimilem melhor tudo o que

foi dito,

vamos sim-

toda prodigalidade, inclusive no que se
astral. Desta maneira podera ver como
entidade
propria
refere a
corpo,
algumas dessas coisas penetram profundamente em nosso
enfermidades
afetando ate mesmo o Hear vital, e produzindo as
plificar as coisas

cHnicas,

com

enquanto outras que provocam

as

poem em
Toda a teoria

feridas

atividade as potencias expulsivas (supuragao).
encontra-se universalmente nestas duas coisas.

Fora isso, saber a que estrela corresponde cada veneno, e
medicina. De qualcoisa mais propria da astronomia do que da
que geram a
venenos
quer modo nao se esque?am de que os

SEGUNDO UVRO PAGAO

so genero,
hidropisia, por exemplo, sao qumtuplos, reunidos num
delas
Uma
distintas.
naturezas
mas diferenciando-se em cinco

(P^goyum)

SOBRE AS ENTIDADES M6RBIDAS

outras quatro das entidades, todas, no
uma
so hidropisia. Isso se repete da mesma
entanto, provocando
enxofres
e para todas as outras coisas
cinco
para os

provem dos

astros,

as

(Tratado da Entidade do Veneno)

maneira

dentro desta

mesma ordem.

Conhecer a entidade a qual corresponde uma hidropisia depodemos
terminada, ou saber quais sao os melhores remedies que
livro da terano
tratado
ser
assunto
a
urn
e
cura
usar na sua

(De Ente Veneni)

peutica geral das enfermidades.

CAPITULO

astral
Neste ponto vamos terminar o estudo da entidade
astrais
acrescentando o seguinte: pretender curar as doengas
dominante
enquanto a estrela especifica da doen9a permanecer

no ceu

e

uma

taref a va,

um

trabalho inutil e

um tempo

pois o poder astral e sempre superior ao poder

Com
elementar,

(Como e quando os alimentos devem ser
considerados venenosos)

perdido,

do medico.

podem deduzir como ensinamento e prudencia
como convem a um medico de consciencia, que obserisso

detidamente o tempo do tratamento e da cura. Pois, por
nada
maior que seja o esforgo do medico, ele nao conseguira
para
propicio
verdadeiramente
nem antes nem depois do tempo

vem

I

I

crminada a dissertagao sobre a entidade astral vamos tratar
scguindo uma ordem logica, da entidade do veneno (ens
\rnt'tti), que e a segunda causa dos disturbios aflitivos do nosso

li^itia,

t

1)1

po.

Recordaremos primeiramente que o organism© pode ser
por cinco entidades (violari), as quais fica submetido

iilli(.'.nlo

tal fim.

nil lodas as

doengas (ut patiantur}.

Ncste discurso vamos nos ocupar da entidade do veneno.

que todos os corpos precis am viver e para isso
veiculos que os nutrem e os conservam,
inipossivel a vida onde tais recursos nao existam. Da
forma convem recordar que quem formou nossos corpos

Siibc-se

luain
•f'tirln

iiM'Niiia
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deterrainados
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^
criou

tambem

os alimentos,

embora sua obra nao tenba sido

tao perfeita neste ponto.

o nosso corpo foi criado isento de
alimentos
venenos, que por sua vez se encontram exatamente nos
perfeito.
criado
foi
que ingerimos. Isto significa que o corpo
e nos
frutos
nos
estao
ou melhor, os venenos,

Uma

coisa e

certa;

As imperfeieoes,
tamoutros animais que nos servem de alimento, ainda que eles
todas
com
acontece
como
bem sejam perfeitos em si mesmos,
as obras perfeitas

do Criador.

Deste mode, so quando uma coisa e tomada do exterior
como alimento adquire a propriedade de veneno, que antes era

em

si e

para

si

mesmo uma

coisa natural.

CAPfTULO
(De onde

vem

II

a perfeigao das criaturas da

natureza)
Vamos nos

deter ainda

um pouco

nessas consideragoes:

que nao existe nada que nao seja perfeito dentro

i|ucro dizer

de L-ada ser, pela propria razao pela qual foi criado.
nv

lorna

mm

razao de

riviis

liHi»

ser.

Somente

usado para finalidades diferentes desta
Por exemplo: o boi quando se alimenta de
e

daiiinhas recebe ao

a sciva e

i|ui*

(

mau quando

mesmo tempo

saude e veneno, enqiumto

os sucos da erva nao sao venenos para ela

'iimprcendam essas duas situagoes ou circunstancias:

Hulitri'/.a
till

mesma.

tambem acontece com o homem tudo que come ou
intrinseca

bebe.

uma,

a

do homem; outra, a absorgao do que vem

rxlcrior,
I'Jii

outras palavras, para tornar mais claro, diremos que o

Iti'imiu 6 a

"grande natureza" {magna natura) e que o resto e

viMu-iiDso acrescentado,

misturado ou injetado na natureza.

fundamento da nossa segunda entidade, ou entidade do
csta baseado no fato da perfeigao de todas as coisas da
Hill III cza enquanto manifestagoes da obra de Deus.
E em sua
()

VJ'iictio,

itn|)f rfci(;ao

74

enquanto saem para se misturar com as outras

coisas.

75

n
Deus tambem nao
ou

criou nenhutn alquimista entre os

as demais criaturas de

um modo

absoluto.

homens

Mas podemos

afirmar o contrario se nos referirmos ao conhecimento, ainda
que imperfeito, que tenhamos para discernir o veneno de aparencia inofensiva e saudavel, do malefico, para que possamos
saber o que comer com seguranga.

Prestem

bem

atengao a tudo que vamos dizer sobre este

alquimista.

CAPITULO

III

(Sobre a sabedoria divina dos medicos
alquimistas)
Tcndo como
piulf NC tornar

It'iiHis

t[ue

nlt|(iiiuisla

»>i|)u

convir que

tao habil que

pode

nas coisas estranhas

f'tidilo
I

sob a influencia das demais do seu meio ambiente,
Deus criou e permitiu a existencia de um

Irciicfico

»"

certo que, por mais perfeita que seja, a coisa
venenosa ou continuar com seu carater saudavel

veneno
do alimento adequado para o

discernir perfeitamente o

'^^

liumano.

Dm

exemplo tornara mais facil a compreensao do assunto:
um principe ou senhor que tenha uma natureza perU'\U\, corao fica bem em tais personagens.
Ele nao pode ser
it'iilinctite um principe se nao tiver uma corte de servidores e
Vn«n»alos que Ihe rendam homenagens, pois apesar de tal coisa
»«'t
um veneno e um prejuizo, torna-se ao mesmo tempo uma
Inuij-'iucin

llvci'NNidade.

Coiiforme Ihes disse sobre o alquimista da natureza,
tn

ii'i'tcza

UKiUiiiinilc

i"Hii
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como

mesmo

se fosse

um

Ihe deu a ciencia
principe.

E

da

podem

que precisava,

mesma maneira

Iradutor frances disse: contido "dans son etui" (em seu estojo); o
"vidulum"; e o alemao, "m sein Sacf\ A nossa tradufao esta
acorUo com o pensamento expresso.
()

Ifi

liiliHi

que Deus

fi(i|)rcgii
tin

77

exista entre os seus servidoque ele sabera separar o veneno que
bem que possa Ihe proporcionar.
res tomando deles apenas o

podem encontrar a base deste ensiSe este exemplo nao satisfaz,
esta perfeitamente
namento na doutrina do "sapiente", onde da
explicada.
tern necessidade de
aqui o seu conteudo; o homem
que e a morada de sua vida
e de beber porque seu corpo,
de bebidas e de
jus vitae), precisa indiscutivelmente

Eis

comer

(hospitium

comidas.

Isto

significa

que o

homem

e

obngado

a

absorver

veneno, doengas e a propria morte.

poderiamos pensar que o
claro que de acordo com isto
tornar seus escravos.
Criador deu a vida e o sustento para nos

£

CAPiTULO

livre
que as criaturas conservam sempre seu
a
entregue
e
livre
delas
uma
arbitrio e que Deus deixou cada
tornara
se
coisas
certas
Se
sua propria capacidade de perfeigao.
culpar o Criador por causa
devemos
nao
outras,
para
veneno

Mas

a verdade e

IV

(Onde se descobre que um alimento e urn
veneno podem ser a mesnna coisa)

disto.

Veremos agora corao

seguir melhor a obra do Senhor.

Se todas as coisas sao perfeitas

em

si

mesmas

e estao

com-

IpONtQS por ordem do Criador de tal maneira que uma realize a
j'ttiiscrvagao da outra, como por exemplo a erva alimenta a
vnfii, que por sua vez alimenta o homem.
.; se por isso a
|ji'rreigao de uma coisa pode ser um bem ou um mal para outra
niHii que a consome, fazendo-se imperfeita, e preciso reconhecer
j|m' c) Criador permitlu que fosse assim para que desta maneira
eriado se torne mais rico e em maior quantidade que a criagao
.

t

mfKma.
lissa

e a razao pela qual criou

em tudo o que
ihilcitt) uma virtude,
tjur.

as coisas, de tal maneira

seja necessario, a outra coisa tenha

em

si

capaz de separar o veneno
lilt
lie nao e, e que o equilibrio entre a saude do corpo e a
iin'i'ssitlade de aliraentos se mantenha mutuamente.
1

arte

ou

eficacia

1

l'"xemplo:

o pavao devora as serpentes, os largatos e as

que apesar de serem animals sadios, perfeitos e saudavns para eles mesmos, nao o sao para os outros animais, com
oHCcvfio do pavao. A razao deste fenomeno se baseia no fato de
lUiuilias,

i|iic
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o alquimista

do pavao

e

mais particular e

sutil

do que o
79

o que e veneno
de qualquer outro animal, ja que pode separar
perfeitamente
seja
alimento
do que nao e, e conseguir que esse
bom para ele.

Sobre

isto

devo dizer que cada animal

tern

um

alimento

alquimista proprio que o prepara.
exemplo, tem o poder de separar
por
avestruz,
alquimista do
do alimento: uma habilidade
excremento
o ferro, ou melhor, o
da salamandra permite que
O
peculiar.
e
exclusiva
que Ihe e
corpo do fogo. O do porco
ela possa alimentar-se do proprio
comida em vez de veneno,
fez com que o excremento Ihe sirva de
tirou este animal do
razao pela qual o alquimista da natureza
homem, mostrando assim que o alquimista do porco

especial preestabelecido, e

um

O

corpo do
e muito mais

que o alquimista do homem.
nao serve
Esta e a razao pela qual o excremento do porco
significa
que neIsto
animal.
de alimento para nenhum outro
do
alquimista
o
faz
que
o
fazer
e capaz de

nhum

CAPiTULO V

sutil

(Piano de estudo para a entidade dos venenos)

alquimista

porco, cuja habilidade

em

Alem do que ja disse a respeito do alquimista, devo Inforainda que ele foi criado por Deus para que separasse tudo
que e bom do que e mal em nossos alimentos. Contudo, isso

separar e selecionar os alimentos e

assim muitos
muito superior a tudo o que se possa imaginar. E
tempo.
falta
de
por
citar
de
deixaremos
outros casos que

II III

(I

I

com que esquegamos que as coisas
mal ao homem, e as quais esta submetldo,

dcve fazer

iU\o

I'iiusar
.la

tratamos da entidade

HON c nula, conforme vimos.

sac cinco.

cuja influencia direta sobre

astral,

Com

muda fundamentalmente

capazes de

a

entidade dos venenos a

homem

mostrara ser pruaprendendo a teme-la e a se defender contra ela. Porque
Mr ('Stiver desprovido de defesa ou protegao ficara sempre em
)H'iiiiiinente estado de contaminagao,
tfiifHlao

e o

tit'iilc

A
1

1

U.I

I

iDiiiii

(>

primeira eoisa que devemos determinar e a razao pela

veneno nos e

prejudicial.

Continuando, levaremos

em

do alquimista que Deus colocou em nos para
o bom do ruim em nossos alimentos, evitando assim

a existencia

nt'pjirar

Detendo-nos nesta pesquisa sera conveniente
a atengao, que averiguemos sua
existir.
E finalmente, que investihi/rto de ser e
humanas
provem igualmente
doengas
por
todas
que
as
imiciiios
Para maior clareza
till nilidade do veneno e das outras entidades.
Uiuihcni suprimiremos desta dissertagao tudo aquilo que possa
If mar a saude,
o beneficio ou a comodidade.
iHi;ili|ucr
i|iu-

»i

prejuizo.

com toda
seu modo de

falcmos nele

I

I
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I
tiiiivimentos

Kho

atjuele

niitros 6

ou cursos contra uma so especie de homens. For
que omite um movimento e segue seu caminho pelos

um

falso profeta.

Dividir e falar de acordo

com

esta divisao, especiaIizando--se

que cada um tenha aprendido, e perfeitamente licito
piua esses medicos incompletos e imperfeitos. O entista *^ quiromliiilico baseia seus principios e suas teses no estudo do espirito.
I'isioniantico o faz segundo a natureza do homem. O teologo
n I'lttisidera segundo o impulso de Deus (ex ciirsu Dei) e o
iinlrAnomo pelas emanagoes dos astros. Eu digo que, considoiaiido isoladamente, todos eles sao uns farsantes e que somentc
Ht'in
justos e verdadeiros quando reunidos num so.
ncfj.undo o

t

CAPiTULO

)

VI

Quisemos com tudo
lAm-iii

(Alegagao contra os que se especializam

uma

isso alerta-los para essa comlca ignoque pretende conhecer as cinco entidades atraves de

su.

precocemente)
Ouando
existcncia de

os astronomos se referem as doen^as e

um

corpo

fcliz

{jortunatum)

e

saudavel

afirmam

em

a

nosso

organismo, divagam e fantasiam muito. Isto nao e possivel pela
simples razao de que as outras quatro entidades tern a propriedade de poder afligir nosso corpo, o que ao contrario os astros

nao possuem. For isso os livros desses autores nos fazeni rir
quando prometem a saude com tanta liberalidade, sem levar em
conta as outras quatro entidades, que tern tanto poder quanto a
entidade astral. For isso rejeitamos firmemente esta doutrina.

Fodemos nos divertir um pouco as custas
como se compreenderia o gato se nao fossem
principe sem bufoes?

Em

fisiomantico conseguira

desses medicos:

ou

os ratos,

um

verdade Ihes digo que muito menos o

merecer nossa seriedade

com

as

suas

iiistorias. Pois e notorio que quando ele promete a saude nao
esta pensando nas outras quatro entidades, fazendo seus augurios

apenas baseado na entidade natural, enquanto guarda

um

zeloso

sileneio sobre as outras.

Pelo contrario, cabe ao

homem

prever e predizer as coisas que

verdadeiramente instruido

dependem do curso dos aconte-

cimentos {ex cursu), pois na verdade existem cinco espccics de

82

(indslas;
^^

os

enlL-ntlii.l<)s

em

itm;i

cntittadc so,

Serinm os especialistas

I

83

Quando o homem come

carne,

ingere

nela

mesma uma

A

confusao e o
perigo esta no momento de come-la, quando todas duas parecem
boas e puras. Sem duvida, enquanto por baixo da parte boa se
parte nutritiva e saudavel, e outra venenosa.

esconde o veneno, por baixo da ma nunca existe nada de bom.
por isso, antes que a carne passe para o ventre, o alquimista
avanga sobre ela e faz a separagao. O que nao serve para a
saude do corpo ele deposita em lugares especiais esperando o
devolve-lo ao exterior. Enquanto isso a parte boa
justamente onde convera, de acordo como foi
guardada
fica
ordenado por Deus.

momento de

CAPITULO

VII

alquimista)
(Sobre a natureza e fungao do
cada criatura, dotou-as
ad hauc reqmmniur)
quae
de tudo quanto
mas para atender
discernimento,
nao para que fosse usado sem

Deus ao formar

morte que poderia acontecer com a
tudo e feito pelo alquimista sem a
intervengao da pessoa. Depois desta explicagao podemos dizer
que a virtude e o poder do alquimista se encontram dentro do

Assim o corpo

as substancias de

absorgao do veneno.

evita a

E

isso

homem.

fosse necessario (et

essas coisas estao unidas

devidamente as suas necessidades: todas
do que acabamos de expressar.
ao veneno e ao conhecimento
alquimista, que no
E serao de grande utilidade no estudo doartes quimicas, separa
dotado de suas
interior de cada criatura,
sua
nao venenosas que formam a
substancias
venenos das
OS

materia.

em

alquimista se ocupa

O

mau do bom, colorinAssim ele tinge o corpo
submetendo tudo a natu-

separar o

identificados.
do-os para serem melhor
dispondo e
ordenando,
vida,
dotado de
inclusive o que tinge e transforma
reza,

em

sangue e

em

carne.

^«, onde atua diseretamente
(onde cozmha).
cozimentos
os seus
{in instrumento suo^ e faz

'o

"

18

alquimista

_

O

mora no

ventriculo

ventriculo -fere^e

ge-dcame^te ao^

aV"a.S^mS

segundo a opmiao ae t-aracL ^u
Bfeso.
da ^poca: Fernel, Teofilo e Rufa de
,„, n nrimeiro
existem
que
de
teoria
a
?aracelso suslcnta
?« e
^-^^^J^^^f^i
vento^^^^
^igp^tao; oulm
a^primeira
produz
e a boca, onde se

numa forma mais

precisa,

,

-

So-

A palavra estSmago vem de "jto", "^fa/": lugar on regiao, ou, mais
respectivamente.
ilrsrnvolvido ainda,
"stare" e "steheii", grego e alemao
NrHuindo a compara^ao, vemos o grego ''mag'' e o alemao ''machen" a
"m\u-hf\ e o inglSs '"make", todos eles expressando o poder, a agao, a
pliiliuragao etc., e inclusive mais distante, o hebreu "mage", que designa o
lAhli) c as mesmas ideias de afao, mando, constru^ao e potencia,
Os alemaes quebraram o termo estomago, empregando somente a particula
'Vm Magen", Os gregos, ao conservar e usar a palavra "stoma" para a
{veja estomati'e, termo medico atual de etimologia grega que significa
dois
(itlliinisivao das gengivas), mostram claramente a semelhanga da fun^ao dos
ftittil;

I

um

especial

nara cada orgao,

com

sua
^'^f^^^^

^^

f ".^ig^tdSc

A

prova

It It

11

MikUoH. O primeiro preparando a digestao a ser completada pelo segundo.
Mil ijiinbem e a teoria de Paracelso, exposta no primeiro livro do tratado do
t

IrtltlllU,

unica etimologia.

84
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inutilizado

fk'a

para prosseguir o seu trabalho (in suo instru-

tncfifo).

A
iiHsini,

putrefagao ou

uma

vez surgida,

corrupgao e necessaria, constituindo-se
em mae de todas as enfermidades. Por-

timto e conveniente que

hem

cssas coisas

A
me

111 or,

vh\

no

os medicos

me

espirito, livrando-o

escutem e retenham
de vas consideragoes.

corrup^ao suja o corpo. Mais adiante compreenderao
com exemplos vivos, o que e esta corrupgao e o que

pode se tornar.

como as ondas (de agua?)
para serem coloridas com qual
(|iicr cor, tambem o corpo humano pode adquirir todas as cores,
E que todas as cores vem de
(Ml melhor, todas as corrupgoes.
jilyiim veneno determinado, facilitando assim a sua identificagao.
Para terminal direi que assim

Nfltr

CAPITULO

VIII

(Mecanismo da produgao das doengas

Claras, translucidas e aptas

devidas aos venenos)
Compreendam agora que cada

coisa que o

homem

toraa

para seu sustento contem constantemente escondido o veneno por
baixo da substancia boa. A substancia e entao o alimento que
da a vida, enquanto o veneno a destroi e arrasa por meio das
doen?as, sendo que ambos os principios se encontram universalmente

em

nenhuma

excegao.

E

O
deles.

todos os alimentos e era todos os animais,

agora, medicos, escutem-me

corpo se

Mas

deles

com

mantem dos alimentos
tambem recebe o bom

sem

atengao:

e depende inteiramente
e o

mau, cujo trabalho

de separagao esta a cargo do alquimista. Quando este e muito
fraco (infirmus) e nao consegue efetuar a sua sutil atividade
veneno das substancias boas, a putrefagao se produz
de separar

em

todo ele seguida de

uma

digestao especial, cujos sinais exte-

riores sao precisamente aqueles que nos servirao para indicar e
individualizar as doengas dos homens. As doengas geradas pela

entidade dos venenos sao o resultado de uma digestao alterada
pela putrefagao, cujas combustoes sao tao moderadas que o
alquimista nao chega a percebe-las.

E

romper a digestao normal com todos

esses excessos, o alquimista

86

neste ponto, ao se inter-
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CAPITULO

IX

(Sobre os metodos pelos quais a putrefagao
pode se manifestar)
aconPara urn entendimento melhor direi que a corrup^ao
(localiter
emunctorios
tece sempre por duas vias: a local e a dos
a que se produz no
local
e
corrup^ao
emuctorialiter)
et
capaz de veneer
estomago por causa de uma digestao perturbada,
durante seu trabalho de separagao
e descontrolar o alquimista
que estas ultimas
das materias sadias e venenosas, fazendo com
ela corrompe
Entao
fiquem livres para causar a putrefagao.
neste caso
que
veneno,
pelo
que e bom, substituindo-o
tudo
inocuo ou
de
aparencias
as
e ainda mais perigoso por conservar
.

CAPiTULO X
(Sobre as condigoes da saude)
tudo o que diz
rt-spcito a alquimia natural, a sua existencia em todo animal e a
lUii capacidade quimica discriminadora desenvolvida no ventriCMilo, vamos agora tratar da boa doutrina cuja aplicagao permite

Tendo exposto nos

A

I

pmcurar

capitulos

anteriores

e reconhecer todas as outras doengas.

Para que o homem se conserve sadio necessita primeiranuMitc de um alquimista habil que possa fazer com perfeigao a
Nua obra separadora dos principios bons e maus. Alem disso
obra deve ser realizada em instrumentos, reservatorios e
nnunctorios comodos e eficientes, contando tambem com o favor
dus astros e com a benevolencia das outras quatro entidades.
CHHa

o alquimista chega a dominar a putre-

No entanto, quando
expulsa ate ao emucfagao, toda especie de veneno e repelida e
o enxofre branco e
maneira
desta
correspondente
torio natural
:

ouvidos, o excremento
expelido pelas narinas, o arsenico pelos
Quando nesta situasucessivamente.
as-sim
e
pelo intestino seco,
natural
e retardada ou retida pela debilidade

gao a eliminagao
putrescente do veneno, podem
dos emunctorios, ou pela potencia
dependem do mesmo. Isto
se desenvolver todas as doengas que
da natureza e se
significa a primeira vista uma certa aberragao
o da corrupgao
corrupgao:
da
constitui no segundo mecanismo
dos emunctorios.
umversal-

Assim conclui-se que duas causas se manifestam
mais
mente em todas as doengas. Depois nos ocuparemos
damente deste assunto.
88

deti-

Ainda que todas as circunstancias citadas sejam favoraveis,
ptuJcm acontecer diversos acidentes que firam, manchem, apoclrc(;am ou obstruam os instrumentos (orgaos), emunctorios e
OS

fit ados

O
cm

reservatorios.

fogo, a

agua e o

ar,

sao, .por

exemplo, tao necessarios

como prejudiciais em estado de
com todos os acidentes externos

suas diversas combinagoes

pimv.a.

O mesmo

acontece

que possam romper ou alterar os instrumentos
9 cniutictorios, tornando-os inaptos para as fungoes que estao
drstiiiados. A presenga desses elementos pode colocar fora de
Uno OS delicados meios do alquimista provocando a sua doenga
ill"

graiide potencia

}U u

sua raorte.

89

um dos maiores misterios (arcanos).
conhecessem verdadeiramente este veneno, origem
lias doengas, seria lamentavel continuar chamando-os de meilicos, porque entao nao haveria uma profissao mais simples.
veneno unico trata-se de
Por

isso,

E

se

ainda que conhecessem o remedio correspondente a cada

faso seria mais provavel que cometessem numerosos erros. Sejam

cnlao esses conceit os o fund amen to da essencia de tod as as
sciscentas enfermidades.

CAPiTULO

XI

(Sobre a essencia do grande veneno da
digestao)
boca tambem pode ser a porta de entrada para a corrup^ao por meio do ar, dos alimentos, das bebidas ou de outras

A

O

mecanismo pelo qual isto acontece e
no
ar se encontram normalmente grandes
mais
que
ainda
simples,
quantidades de venenos aos quais estamos permanentemente
expostos. Quanto aos alimentos e bebidas, e convemente afirmar
coisas

semelhantes.

que nao so sua qualidade pode scr daninha, como tambem a
sua quantidade, que pode igualmente discordar com a capacidade dos 6rgaos do corpo, causando lesoes, e por conseguinte
perturbando o alquimista e suas funeoes. O resuUado dc tudo
isto e a corrupgao e a putrefagao da digestao.
Quando a corrupgao ocupa o corpo do homem, o ventn'cuto
veneno,
e todos OS outros orgaos aparecem revestidos (imiuit) de
doengas
das
"mae"
de
qualidade
que adquire neste memento a
deste corpo, pois

devem saber que

existe

somente

um

veneno,

e nao varios, que tern a categoria de *'mae" das doengas.
Quando comemos carne, por exemplo, ou mesmo legumes,
massas, temperos {aromata) etc... e aparece a corrupgao do

ventre, saibam que a causa desta corrupgao

um
um

desses alimentos,

mas em

nao esta em cada
correspondem a

todos, pois eles

so veneno. Ou melhor: basta que um so alimento esteja
alterado para que sua corrupgao contamine igualmente todos os
outros que antes eram saudaveis. Saber o que e, e qual e este

90
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a bexiga a urina, o sal, e o anus expulsa o enxofre

em

estado de

decomposigao.

Agora vamos nos adiantar em outros conhecimentos, por

ma is

curiosos que estejam sobre este assunto.

No

livro

De humana

constructione darei os fundamentos da filosofia que o medico
Ali encontrarao amplamente expostos os
precisa conhecer.

remedios exigidos pelas numerosas causas de onde vera a putrefagao, as formas e as maneiras pelas quais o veneno se oculta
nos alimentos.

CAPITULO
(Resume da doutrina

Xil

fisiopatologica da

digestao)
breve ensinamento sobre os venenos
entender por veneno e em que
deve
para que saibam o que se
natureza.
propria
consiste a sua
existe um veneno.
Ja dissemos que em todos os alimentos
E tambem que dos alimentos extraimos uma certa "entidade de

Vamos

potencia"

fazer agora

superior

um

aos

nossos

proprios

corpos.

Da mesma

existe em
maneira ja explicamos a natureza do alquimista que
dos
venenos
os
cada um de nos e por mcio do qual sao separados
transfeito
de
alimentos em beneficio do corpo. O que depois
cor enquanto
forma a essencia nutritiva em forma de tintura e

Todas as coisas
expulsa o veneno pelos emunctorios naturals.
de potencia"
assim administradas sob o poder desta "entidade
transformam logo o homem em sao e forte.
desduvida, quando esta entidade se torna fraca ou e
desense
enfermidades"
das
"mae
truida por algum acidente, a
de venenos.
volve, tornando-se apta para todas as especies.

Sem

quais sao eles,
Ja sabemos quantos emunctorios existem e
dos veconhecimento
assim
ao
chegarao
que
estudem-nos agora
pele
da
pores
pelos
substancialmente
sai
que
o
nenos: tudo
branco.
mercurio. Pelas narinas e destilado o enxofre

vem do
As orelhas, por sua

vez,

expelem o arsenico, os olhos o enxofre,

93
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,

I

i

Pcnsem

esforcem para trabalhar como o alquiNao levar em consideragao o muco producomo se tern feito ate agora, e um grande

nisto e se

mista da natureza.
zldo pelas narinas,

na verdade trata-se de um dos venenos mais malignos,
do qual nacem todas as doengas catarrais (morbi destiUationum)
conforme se ve perfeitamente nos quadros clinicos destas doengas.
crrn, pols

CAPfTULO

Com o que foi dito consideramos ter explicado suficientemcnte tudo o que se refere a entidade do veneno. Uma vez
inais, todos devem saber que o veneno provem somente da pertiirbagao digestiva, deixando era nos essa parte nociva que constantemente ingerimos mas que normalmente eliminamos, E que
todo
veneno e gerado sempre no mesmo lugar, de onde, pasHiido algum tempo, aparecem as doengas ou a propria morte-

XIII

(Conclusao sobre a entidade dos venenos)

Finalmente, se neste estudo sobre a segunda entidade nao
como os venenos dos alimentos produzem as doengas,

riisinamos

Vamos dar um exemplo para demonstrar em poucas palamaneira
vras como se encontra o veneno nos alimentos, e de que
originalmente
coisas
se transforma em veneno a natureza das
puras e perfeitas que existem nos homens e nos animais.
O boi, com a sua aparencia (ornatus), basta-se perfeitamente a si mesmo: a pele o defende contra todos os acidentes
seu
e seus emunctorios servem perfeitamente para o trabalho do
pecue
Ihe
forma
que
com
a
criado
foi
animal
Este

cm beneffcio da clareza de nossa exposigao. Mais adiante
cncontrarao de novo este parentesis no livro das origens das
foi

ciifcrmidades.

Entao conhecerao num so estudo as doengas do arsenico,
do enxofre, e do mercurio, conforme a distribuigao de
tada forma e especie.
do

sal,

alquimista.

a sua atividade e as suas necessidades, que
liar
de sustento para o homem. E se transforservir
e
de
sum
a
a
em
para o homem, porque se tivesse sido
veneno
num
parte
em
ma
precisaria
criado pelo homem, somente para o seu proveito, nao

de acordo com

ter chifres,

cascos e ossos, ja que

nenhuma

l)(ise

Concluimos assim o estudo desta entidade que servira como
para o conhecimento dos outros livros.

dessas coisas servem

Entao nos vemos que o boi e um animal muito
bem criado, pois nada Ihe faha e nem e superfluo nele.
Quando o homem o emprega como alimento, absorve tudo
nada
o que Ihe convem e o que nao Ihe convem, apesar dc que
conforme
boi.
E
proprio
o
para
disso seja contrario ou venenoso
temos repetido divers as vezes, chega o momento em que a presenga do alquimista se faz necessaria a fim de separar o veneno
para nada.

e expulsa-lo atraves

dos emunctorios.

exemplo podemos compreender que somente
que
aquele que e alquimista entre os homens pode executar o
o alquimista da natureza realiza em nossos corpos.

Com

94

este

95

Eis aqui o

que e entidade natural.

Sabemos atraves da ciencia astronomica as influencias das
cslrclas e dos plane tas do firmamento e de todos os astros, ou
Miclhor, do genio do ceu que ja foi objeto do mais detalhado
e que vai nos servir perfeitamente de introdugao ao
Porque da mesma forma como os elementos celestes,
homem tambem tem uma constelagao e um firmamento.

rsludo
tenia.
II

Essa doutrina pela qual cliamam o

TERCEIRO LIVRO PAGAO

^^

^

(Pagoyum)

,

SOBRE AS ENTIDADES MORBIDAS
TRATADO DA ENTIDADE NATURAL

Ncia necessario

de "microcos-

inter,preta$ao,

(Icinasiado carregada de confusao e obscuridade.

que e

Assim entao

que expliquemos claramente o que e microcosmo.

Assim como o ceu existe de aoordo com suas qualidades,
por cle e para ele mesmo, assim tambem o homem aparece era
Nvii interior constelado de astros.
E da mesma forma que o
lirniamento esta no ceu em seu proprio poder {pro se), livre
tic toda depend encia, o firmamento do homem esta nele tambem
de toda obediencia, poderoso e independente das influen-

livrc

Tratado da Entidade Natural
(De Ente Naturali)

homem

tem de exato o nome mas nao a

nu)",

cias

de todas as criaturas.

Dai concluimos que em verdade existem duas classes de
uma, o ceu e a terra (macrocosmo) e outra, o homem
(microcosmo).

MTi's;

CAPiTULO

I

(Conceito da natureza do

homem)

ideia tida por
tenho a menor duvida de que a
o juizo contido nos seus
voces sobre a entidade natural, segundo
vamos apresenta-la em sua
Uvros e muito diferente da minha,
aquela^ em que voces
superior
categoria corespondente, muito
terceira das entidades cnadoras

Como nao

Na realidade trata-se da
manifestam em qualquer situa9ao
de todas as doen^as que se
passa_ por uma muta?ao, connatural
toda vez que a entidade
seguintes.
capitulos
forme ensinaremos nos
usaremos os teraios da
definigao que vamos dar, nao

crSem

Na

lingua materna

por Heinrichmann '\ apesar do
e que,
recordar que nada disso e muito novo
conhecimendesses
parte
grande
simplicidade,

como

que seria bom
nao obstante sua

foi dito

velhos autores, iojustamente esquetos estiveram presentes nos
cidos hoje

em

H)

—

limtilarisUis,

Deve ser referenda a algum mestre celebre esquecido •pelos coja que seu nome nao parece nem no Allgemeine Deutsche Bio-

grutMc.

dia.
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m
que OS membros do corpo nao precisam de nenhum alimento
estranho^o e que e o proprio corpo quem os transforma pela
sua propria elabora9ao. Observera que o corpo se nutre exclusivamente atraves desses quatro membros e que todo o resto
sao planetas que nao precisam se alimentar, da mesma maneira

que o resto do firmamento.
duplo: planetario e terrestre.

O

corpo do

O homem

homem
se

conjunto das coisas nutritivas
coisas que precisam de alimento.
criaturas:

CAPiTULO

o

e,

compoe
e

desta forma,
dessas duas

o conjunto das

II

(Esquema do homem

natural)

continuar esta exposigao queremos manifestar que nao
firmaignoramos seus conhecimentos sobre os movimentos do
aqueles
como
assim
detalhes,
menores
mento, estudados em seus
"elementos"
que sabem sobre a terra, os seres que a povoam, os

Ao

e as "substancias".
estc
unica coisa que nos estraiiha e que nao reconhe(;am
moviadmiraveis
ar
os
consider
ao
homem,
mesmo universo no
exaltamentos dos corpos, dos planetas e das estrelas com suas
profunda
ensina
a
que
aquilo
tudo
oposigoes,
e
e
^oes, conjugoes

A

tudo o ma is sobre a astroverdadeira
nomia que ninguem pode ignorar para alcangar uma

e confusa doutrina astronomica.

E

sabedoria medica.

esquegam de que a terra
produz seus frutos just-amente para que o homem viva, use e
acordo com isso, tanto
se aiimente deles. Suponho que estao de
refere
no que se rcferc a natureza do homem como no que se
alimentos
os
todos
ao seu proprio corpo do qual saem (emergutU)
orgaos sao os
que precisa. Em outras palavras, direi que os

Alem

disso sera

bom que nao

se

mesmas leis
alimentos do corpo, cujo desenvolvimento segue as
Assnn
terra.
da
frutos
dos
que regem tambem o crescimento
que
alimentos
os
corpo,
ao
destinados
como OS frutos da terra
vez
sua
por
membros,
que
aos
chegam
produz tambem
o corpo

sao produtos do

9B

homem. Dissemos

isso piira

que coniprecndam.

20
i|iii'iein

im,';io
luiiti,
III
I

—

Estes paragrafos meio estranhos tern setn dtjvida
que ps alimentos elaborados na terra sofrem

Uizer

uma explicacao:
uma nova clabonum alimento miiito

do microcosmo (homem), transformando-sc
Q quimo cm jiiifa concentrada, que e o ilnico alimento especial dos
Assim o estomago reaiiza uma operagao parecida com aquela que a
faz com as sementes.
tientro

Kilos.

I'll

11
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i

h

t

•.
\

nenhutria outra coisa desse genero tern seu principio na

Ou na

O
'

bebida, e

alimento

nao podem nem melhorar ou

comporta

se

hurnus se comporta

com

a terra.

em

relagao

piorar

comida

com

ao corpo como o

Assim como o humus esquenta

'e "engojfda" misteriosamente a terra, assim o alimento faz

com

alguma sobre as
'Cbisas' que existem nele. Sirva isto de introdugao para a compreens'ao dos capitulos seguintes, e para saber que colocamos o
horRcmno firmamento do seu corpo, na sua propria terra {et

.0.

.

elas.

CGFpo,

'''.^uoeip'^ius

ainda que

terrae) e

sem exercer

em

..Femps!p/edisp6-los para

influencia

todos os seus elementos.

um

Com

isso

que-

melhor aproveitamento dos capitu-

los scgiiintes.

CAPiTULO

III

(Sobre o elemento proliferador)
Ha alguma

alimentos cxteriores e
ceu Vive em seu

O

algum, assim

nosso organismo que nao precisa dos
que chamamos de firmamento do corpo.
firmamento sem necessitar de ahmeiito

em

coisa

como o firmamemo

corporal se nutre por

si

mesmo

{se hahet).

O

corpo, semelhante

em

tudo a

terra, fornece

alimentagao

precisam de mais nada, ja
aos seus quatro membros, que nao
e se nutrem do proprio
fortificam
que seus quatro espiritos se
corpo.

Contudo

existe

para de certo modo
tece no firmamento.

algo

mais que

protege-lo, da

se

acrescenta

ao

antenoi

mesma maneira como

acon-

encontrar ou nao a forma ou a aparennada a nossa gloria. Uma
cia desta coisa nao aumentara em
outro remedio senao aceitar
codsa e certa: o homem nao tern
Ihe proporciona, aimiento des^
o alimento exterior que o destine
mesma forma como o humus
tinado exclusivamente ao corpo, da
esta para a terra.
nasce dele, nem se desenEste fruto nao e do homem nem
e fortificar a substancia
missao
volve por meio dele e sua imica
forma que o humus
mesma
do corpo, faze-la proliferadora, da
alimento nutre o
ou
fruto
Esse
faz com a terra dos campos.
em verdade
pois,
humus,
proprio
homem como se fosse seu
espinto, nem
o
nem
inteligencia,
a
afirmo que nem a vida, nem

100
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ba^o, Mercurio os pulmoes, Venus os rins
etc. De maneira
semelhante entendam o curso dos firmamentos infer lores.
.

Assim, pois, se querem diagnosticar
seu ponto critico,

{si

.

.

uma doenga

e conhecer

cognituri crisiu estis) e precise que saibam

antes de tudo qual o curso ou movimento natural que esta acontecendo no corpo, sem o que nao sera possivel tratar nenhuma
crise das doengas naturals. Pois assim como as crises das enfermidades resultantes da entidade astral, elas estao muito distantes

entre

CAPITULO

^

si.

IV

(Sobre a infiuencia especifica dos planetas)
em
Abordaremos agora o estudo do firmamento levando
intervalo
no
destine,
seus dois principios: a criaeao e o

conta

pela cria9ao, ate ao fim
dos quais, desde o principio encarnado
consumado. Norepresentado pelo destino, quando tudo sera
se fossem outros
temos que os sete membros do corpo, como
sem precisar de alimento
tantos planetas, bastam-se a si mesmos
o planeta Jupiter e de
algum. Vamos dar agora urn exemplo:
adubos para prover a sustenta?ao
tal natureza que nao precisa de
da criagao recebeu promomento
desde
o
do seu corpo porque
com o figado. For
acontece
como
suficientes exatamente
visoes

nao
quando fazem objegao e falam da digestao do figado,
detorrisum
in
nos
(id
podemos deixar de cair na gargalhada
besteiras
quebimus) e a mesma coisa acontece quando ouvimos as
montanhas
das
azul
cor
da
liricas de algum poeta alemao falando
isso,

em

locals

completamente pianos.

Quanto a descrigao da realiza§ao da

digestao, preferimos

de direito,
que seja feita por urn campones, ao qual corresponde
aduba
trabalho
por ser o alquimista do campo: por meio do seu
ao corpo, nenhum dos
e faz frutificar as plantas. Com respeito
precisam da menor quantidade de adubo.

membros
figado,
Assim como no exemplo dado sobre Jupiter e o
Saturno
agora entendam que a Lua e o cerebro, o Sol o coraeao,

seus sete

102
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n
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Um

outro exemplo:

suponham um menino que nasga

neste

cuja entidade natural o dispos para viver dez horas.
Acontecera que todos os planetas corporals realizarao o seu

memento

mesma maneira como se ele tivesse vivido
Aqueles que vivem cem anos nao tem curso vital

curso neste prazo, da

dez anos.
diferente

do menino que

vive

uma

hora, pois

ambos sao de natu-

reza igual e somente se diferenciam pela longitude ou dimensao

do seu desenvolvimento.

Com

isso

quisemos fazer notar

e

compreender o que na

entidade natural significa criagao e predestinagao, sendo justamente esta ultima a que se quebra ou so perturba freqiientemente

por outras entidades.

CAPITULO V
(Doutrina da predestinagao)
doutrina das crises.
informar agora a respeito da
ao mesmo '^""P" »"
quando nasce um menino nasce
^^;".
que, """^ "°^ P'""
membrcs
sete
tirmamento e seus
em
f^;,,'"'^,
mesmos. Quando faiamos
forme ia foi dito, bastam-se a si

Vamos

f

S^L

".heio", ou -^^"^Pquer^mos di.er firmamento
firmamento do memno. 0.*'™^"^"'°
do, precisamente como o
^d^^""^«^°
nascer a sua
"^"l^".;
de cada menii>o ji tem ao
seguir conforme a
deve
tempo que a entidade natural
nue 6

f

N-t^

-P^,^° ^!
organiza ao) dos planetas.
'7o'm:Z
ao inesmo
cria?ao eujo fim acontece
uma
seguramente
pre-se
exemplo, dentro
por
Digamos
Smpo ein que a predestinasao.

o\le:

de

trtata an'os.

A "caracteristiea

desta cria^ao e

J-t-^-^^P--

a entidade
durante quantos anos deve
,entir ate que ponto e
Darei o segu.nte cxemirio,
nam al organizar o curso da vida. movimento, pode-se saber
poe em
quando um relogio de areia se
um
a areia para se escoar de
levara
exatamente quamo tempo
manetra
opera, da mesma
para o outro. Assim a natureza
quanto tempo
perfeitamente
sabe
pois
corn o' seres da cria^ao,
dispondo com maior ou menor
durarS o curso de sua entidade,
ou por percorrer, adaptando
amplitude a distSncia percorrida
suas mfluencms
rLvimentos dos astros de modo que todas as
ate a predest,enajao
a
no tempo que vai desde

X
se

cumpram

nagao.

105
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o firmamento do seu ceu: acontecera que, assim como o insmesmo, o ceu do nascimento
ou seja, o firmamento astrologico do ser
varia infinitamente

tante criagao-predestinagao e o

a cada

—

—

momento.

£

evidente que o pai nao pode ter mais relagao com o
do que o filho com o pai e que, abstragao feita a compleigao e ao temperamento, nenhuma crianga pode receber alguraa
influencia exterior uma vez que alcance e viva a sua propria
filho

vida.

afinidade nem por
alguem conhecesse ou chegasse

Ninguem recebe nada de ninguem por
da entidade, pois se
a conhecer a predestinagao do
homens. E isto e um atributo
conhecedor da predestinagao e

influencia

CAPiTULO

VI

(Ainda sobre a predestinagao)
No

capitulo anterior ensinamos que o

seu firmamento

homem

aparecem ao mesmo tempo

e

goes,

coma
mesma

assim

tern

a

o curso da vida do homem
completar o ciclo de
poder
para
acordo
se prolonga sempre de
corresponde uma
Hie
quando
encurta
ou
se
sua predestinagao,

Alem

disso

tambem vimos que

entidade natural reduzida.

razao pela qual as fases da Lua nao influenciara
renova {innovatur)
o cerebro, pois assim como o cerebro se
Sol uma
milhares de vezes pelo coragao, a Lua so recebc do

Essa

unica e

a

tambem

a dos

Deus pertence, unico

Para que nao esquegam isto vamos considerar as exaltaconjungoes e oposigoes de cada case era relagao a seus

Mas lembrem-se de que

respectivos firmamentos,

outro geram e
duragao. Diremos agora que, se tanto urn como o
predestmaeao,
intluenciam mutuamente seu curso vital e sua
descendencia.
nada podem, em compensagao, sobre a sua

ceu, conheceria

que so
da crise.

essas relagoes

sao de natureza espiritual e nao-material, pois assim

como os

permanece inanimada,
ja que a rapidez do curso, ou sejam as mutagoes do firmamento
corporal, nao podem ser concebidas na natureza da substancia.
astros realizam seus cursos, a substancia

determinam os movimeatos
Por isso chamamos o planeta de "entidade duravel" {ens longum) e o homem de "enti-

Somente o

espirito e os planetas

pel OS quais se ere see

ou

se decresce.

dade breve" (ens breve).

e a

mesma

luz.

ou explicagao astronomica para o final da entidade
Com efeito, tudo o que
natural e completamente arbitraria,
natural provoca a crise
entidade
enfraquece o corpo atraves da
segundo o firmamento
nao
e
movimento
segundo seu proprio
que a enticompreende-se
maneira,
do ceu. Considerada desta

A

critica

dade natural nao tenha, por exemplo, relagao entre Saturno

e

o

bago, e vice-versa.

Observem agora o tempo que
criagao e o da predestinagao de

106

um

existe

entre o instante

ser huraano qualquer

da

com
107

f

1

£

natural que os rins realizem esta fungao que

nenhum

outro

orgao conseguiria fazer melhor. Quando Venus por exemplo
recebe da Grande Entidade a potencia da concepgao, os rins
tiram sua forga

Mercurio

do sentimento (xensus)
e

e da vontade

do homem.

o planeta relativo aos pulmoes. Todos dois
em seus respectivos firmamentos, mas

sao muito poderosos

conservam entre

si

uma grande

independencia.

com grande semelhan9a. E
da mesma maneira que nada pode subsistir no corpo quando
falta o figado, nenhuma tempestade pode se desencadear na presenga de Jupiter. Desta maneira todos os dois estao animados
pelo mesmo movimento, produzindo igual efeito e existindo cada
um em seu firmamento proprio, com pleno dominio e entidade.
Jupiter corresponde ao figado

CAPiTULO

VII

(Correlagao dos planetas com as partes da
entidade natural)
o Sol atua sobre a
o corpo. Por
Terra por si mesmo, assim o coragao o faz sobre
com todo o esplendor, o
isso, ainda que o Sol nao se manifeste
coragao. Da
corpo pode parecer assim justamente por causa do
equivalentes a Lua e o cerebro, ainda que

O

cora(;ao e o Sol

mesma forma

do corpo.

E como

sao

neste case as semelhangas e

infiuencias

correspondam a esfera

de
nao a substancia, o que explica o grande numcro
moviseu
o
realiza
acidentes que afligem o cerebro. O ba?o
e cumpre seu curso
nietito de uma maneira semelhante a Saturno
a sua predesticriagao
sua
tantas vezes como o planeta vai da
ainda que nao
Marte,
a
na(;ao. A bHis por sua vez corresponde
que todo
Vimos
substancial.
maneira absolutamente
espiritual e

seja de

uma

propria substancia em
o firmamento possui o seu modo e a sua
que se acha destiao
corporal
sujeito
psrfeita relagao com o

nado,
Disto resulta que a

bilis e

como Marte em

sua substancia
A natureza

tao independente {se hahet)

em

seu espirito.

nns,
a exalta9ao de Venus se encontram nos
entraas
planeta ou
no grau e ,predestina?ao correspondentes ao
pelos frutos que a terra
responsavei
e
Venus
como
Assim
nhas.
e

-^

fruto humano,
deve gerar, tambem os rins se concentram no
o corpr,
consumir
sendo por isso que Venus nunca chegara a

lOS

L

Refere-se aos orgfios seximis.
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Estando estabelecido que cada uma dessas partes tern um
ninguem pode ignorar que
se alguma delas se extraviar e entrar nas vias que nao Ihes corquando o ba?o, por exemplo, toma o caminho da
respondem

destine perfeitamente determinado,

bills

—

—

se

com maior
gas".

produzirao dlversos transtornos, Isto sera explicado
no "Livro das Origens das Doen-

clareza e amplitude

Por enquanto ficamos

nisto.

Vamos fazer o mesmo
que segundo as normas do firmamento se encontram em nosso
corpo. Isto e igualmente verdadeiro para os astros do corpo e
para os erros que podem causar pelos reflexes e rebotes dos seus
raciocinio sobre as outras estrelas

movimentos.

CAPITULO

introdugao diremos que existem sete vidas. Mas nepode se identificar exclusivamente com aquela na
qua! reside a alma ou a mente (anima seu mens), que e a autentica e verdadeira vida {genuina e vera).

Como

VIII

nhuma

(Sobre a circulagao dos espiritos corporals)

a

Tudo quanto acabamos de
proposito de como ela mora

dizer sobre a entidade natural,
(abeat) em suas constelagoes,

corpo (de sidenhus
pode ser agora projetado sobre os astros do
corporum).

delas

Entendemos entao que os outros membros tomam
dessas sete especies de vidas, as quais por sua vez a

seu planeta correspondente, no

movimento que

a vida

tomam de

Ihe foi dado.

.

mais perfeita atirmaredetxarao de ser
mos ainda alguns outros principios que nao
desenvolveremos nos prouteis para o nosso parentesis e que
dos
preciso que conhegam isto; o movimento
Para o resultado de

ximos capitulos.

uma indu^ao

E

origem ou principio
membros, voltando logo

sua
espiritos dos astros corporals vai desde a

dos membros ate a extremidade de tais
de onde partiu. Eis
a sua oriaem, como um reflexo ao centro
espirito (diffimdit)
seu
aqui umWmplo: o cora?ao envia o
Sol sobre a Terra
faz
o
para todo o corpo, exatamente como
serve para o
coragao)
(do
e OS outros astros. Tal espirito
membros.
sete
outros
dos
para
o
sustento do corpo, mas nao
do
atraves
centro
seu
o
para
deste
Vai do cerebro ao coragao e
espirito
seu
circula
figa'do
O
Hmites.
passar outros

sem
no sangue sem mlstura-lo em nenhuma outra

espirito,

parte.

O

bago

e pelos intestmos. Os
dirige sua corrente pelos flancos (latera)
vias urinarias e partes
das
lombo,
do
atraves
abrem caminho

rins

vizinhas.

garganta.

A

via dos

E a

bills

pulmoes
faz seu

se faz

no perimetro do peito

e

movimento desde o ventriculo

da
ate

OS intestinos.

no

HI

patent), especialmente
pois sabe-se que

ali

as

quando
chamas

encontram perto dos olhos,
se dissimulam com muita difi-

se

culdade.

O

fogo esta escondido no corpo, acontecendo o mesmo com
geral. Nos nao temos capacidade para possui-lo,

o do mundo em
a

menos que o fagamos

surgir a forga {excutiatur)

entanto inunda o corpo inteiro:

carne e membros.
e

veias,

Os membros principalmente

submersos (perfusu), exatamente

.

A

agua no

partes nervosas,

como

ossos,

estao rodeados

as arvores na terra.

Quanto ao ar, sua presenga no corpo obedece aos ventos
que criam o movimento continuo dos membros. E esses ventos,
da mesma maneira que surgem no mundo {exoriuntur) existem
em niimero de quatro. Finalmente, a terra e aquilo para que
foram criados os alimentos.
,

CAPlTULO

IX

(Sobre a disposigao dos quatro elementos)
com

Ao

terminar

o capitulo

anterior

mostramos como cada

membro assegura a sua nutrigao e conserva^ao por meio de sete
caso.
vidas sob a protegao de urn planeta particular em cada
figado,
vida
do
sua
toma
aquilo
que
tudo
que
Isto quer dizer
coragao
por exemplo, fica submetido ao figado, assim como ao
coisa
mesma
a
sucessivamente
e
viscera,
desta
origina
se
o que

Desta forma encontramos os quatro elementos no
OS mesmos papeis que fazem no mundo.

homem

Sobre este assunto achamos que o Criad'or deve ter fora criatura inicialmente livre dos quatro elementos porque
eles nao se originaram (oriuntur) tambem nos outros membros.
Isto esta demonstrado nos livros que tratam da primeira cria-

mado

tura

(de creato prima).

para todos os outros.

Observem agora os elementos do corpo e notem que nao
ha nada para ser mudado, mesmo sendo o nosso estjlo e doutrina
seus
diferente daquela que preferem e que estao copiadas nos
escritos.

Todos
natural:

do corpo estao contidos na entidade
doengas nascem das estrelas, outras vem

OS elementos

assim, certas

sao o
das qualidades, estas se originam nos humores, aquelas
Sem duvida,
resultado das compleigoes ou temper amentos etc
que compreendam bem isso, vamos examinar profunda.

.

.

para

mente

a natureza dos elementos

do corpo.

fqgo nasce no setimo movimento, ja que o movimento
e
dos elementos expulsa deles o calor. O fogo dos elementos
contusoes
ou
feridas
das
atraves
revela
invisivel no corpo e so se
lesoes (doctus
(ictus). Em tais casos as i:'baredas saem pelas

O

13
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t

nada tenha a ver com a terra. A calma provem da dogura, que,
como a agua, e fria e umida, apesar do que acontegam diferengas notaveis entre a agua e a calma. Finalmente, o sangue provem do sal, e tudo o que e salgado pode-se di^r que e sangue,
sempre quente e umido,

Assim podemos concluir que
compleigao do

homem um

se foi

Sera colerico se prevalecer

guineo.

quando prevalecer a acidez,
temperamental dominante.

dado

carater salgado, o

e

a

a entidade

homem

da

sera san-

amargura, melancolico

caimo quando a dogura for a nota

As quatro compleigoes estao no corpo do homem como
jar dim onde crescem as amarisas 2^, o feto, o vitriolo, e o
de nitrato, que sempre podem subsistir em con junto, ainda

num

CAPiTULO X

sal

que sob o constante predominio de

(Estudo das quatro compleigoes)
Vamos

acrescentar

alguns

sobre o movimento das estrelas,

delas.

^

conceitos

como vivem no corpo

sobre a forma

mesmos com

ao que foi exposto
do firmamento e dos elementos,

uma

e

como

subsistem

suas proprias potencias para completar

a

em

si

nossa

doutrina.

Para que conhegam fundamentalmente a entidade natural,
repetiremos o enunciado das quatro complei?6es. Existe uma
compleigao colerica, outra sanguinea, outra melancolica e uma
outra fleumatica. Nenhuma delas existe por causa dos astros
seus elementos, como insistem
opinioes erroneas contemporaneas.

nem por

em

afirmar

algumas

estamos dispostos a ceder num ponto: naquele
em que afirmam que todas elas (compleigoes) foram dadas ao
corpo de todas e de cada criatura em particular.

Em

troca,

Sabemos que no corpo encontram-se

os quatro sabores da

o acido, o amargo, o doce e o salgado.

terra;

nao podem
{pervestigabiies) melhor do que no homem.

perfeitos

em

todos

os

sujeitos,

ser

E

ainda que

reconhecidos

da amargura, que e sempre
quente e seca como o fogo, ainda que nao aparega em nenhum
case afetada por ele. A acidez produz melancolia, que por sua
vez e sempre fria e seca como a terra, sem que nenhuma delas

A
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colera

lira

seu

princfpio

22

—

Nenhuin tradutor pocle esclarecer o
por Roch, Doin e mesmo por

lU'Sconhecidas
/

i'xk'on

significado destas "amarisas",
Toxites, nao ^iparecendo no

Medicnin.
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fluxit)

nem

precis a mente

das estrelas do firmamento, mas nasce

do humor. Tornemos

ess a ideia

(emersit)

mais clara

com um

exempio.

O mundo

possui

em

suas

entranhas diversos, metals,

melhor, diversas virtudes, melhores

em

ou

certos lugares e piores

em

outros.
Da mesma forma acontece com o homem. Isto
porque o humor e a mina do bem da natureza. No homem os
vfcios sao o resultado dos maus metais que a natureza gera nele,
sendo que as virtudes nao sao vaiorizadas nem correspondentes
aos costumes ou ao natural dos homens, mas as suas cores e
compleigoes (habitus). De tal maneira que todos aqueles que
tern boas cores possuem tambem boas minas e bons metais. O

CAPiTULO
(Sobre o

humor

Xi

contrario acontece

Mas nem por

e as cores do corpo)

seja sanguineo so

com
isso

dizer sobre as complei^oes de-

vemos saber que nada do que convem a

essencia do

devem

homem

sempre o sannode ser considerado fixo ou definitivo. Nem
ainda que
diremos
guineo sera alegre ou o melancolico triste. E
que
a alegria,
de
estamos certos
este conceito e falso, porque
frutos da
sao
t\ao
outras coisas assim
a- tristeza, a ciencia, e
de
naturais
propriedades
chamamos suas

podemos afirmar que

ser colericos.

Aqui

que essa cor nobre corresponde a rosa

um homem

rosado

como

os esverdeados

a

maneira como

est a

e

ao ouro.

E

da mesma

cores.

Por isso dissemos que as cores revelam o humor, o que pode

I

tais propriedaSomente os espiritos sao capazes de gerar
seres incorpocertos
de
mas
des, que provem, nao da natureza,
se fosse
como
isto
Aprendam
reos que se encoritram no corpo.
relativas
ocupa9oe5
nas
dele
uso
urn proverbio. E nunca fagam
sabios ainda nao divulgaram nada
a natureza, mesmo porque os

I

sobre

coloridos,

quern e rosado esta sob a infiuencia do Sol, ja

forma para as outras

natureza.

Por isso
propriedades do espirito.

julgar:

mal

por este motive, assim

ou amarelos devam

Alem do que acabamos de

os que sao

muito util porque muitas doengas estao submetidas ao seu
influxo (do humor) de uma maneira muito superior a de qualquer outra causa.
ser

isto.

que definem a entidade natural, devem
pois ele e o verdadeiro Ucor
prestar muita atengao no humor,
certo humor que aquece
da vida do corpo. Saibam que existe urn
tambem a vida dos membros. Este
^ sustenta o corpo, sendo
Entre

coisas

as

verdadeira entidade, geradora dos
malicia dos homens. Veremetajs da terra, da bondade ou da

humor

e

por

mos como

si

mesmo uma

se explica isso.

O homem

foi criado

de

tal

tudes e outro tanto de malfcia.
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maneira que pode
Isto nao vem dos

ter

mil vir-

astros

(de-

117

TT

QUARTO LIVRO PAGkO
(Pagoyum)

AP£NDICE

SOBRE AS ENTIDADES IVI6RBIDAS

(Semiologia geral da entidade natural)
No

que

se refere ao

movimento do corpo devemos

Tratado da Entidade Espiritual

acres-

o firmamento, os
centar que existem nele quatro movimentos:
se originam
quais
dos
humores,
os
elementos, as compleigoes e
as doen?as
todas
natural,
entidade
a
todas as doengas. Segundo
estrelas,
das
genero
o
generos;
estao distribuidas em quatro
que
elementos,
dos
o
de onde emanam as enfermidades cronicas;

(De Enti Spiritual!)

CAPITULO

o das complei?6es, de onde vem
onde nascem. as erupas doengas naturals, e o dos humores, de
doengas provogoes e as manchas. Assim devem considerar as

provocam

Definiremos a entidade espiritual dizendo que ela e uma
em maltratar o corpo in-

cadas pela entidade natural.

potencia perfeita cujo fim consiste

Quanto aos nomes que devem designar os diversos tipos
deixando o
de doengas nao vamos nos ocupar com eles agora,
enfermidas
origens
das
assunto para o livro no qual trataremos

Iciro

de doengas.

dades.

cste criterio

onze
Para terminar diremos que, apesar de termos dedicado
que
o
capitulos a entidade natural, nao devem se esquecer de
senao quando as outras

eta

Os fundamentos mais
grande numero de doengas

para o tratamento de

tlca.

E

solidos

serao melhor adquiridos

tenham uma coisa como

certa: o

que Ihes

ser perfeitamente interpretada pela experi^ncia.

com

faltar

um

I

(Conceito sobre a entidade espiritual)

as afecgoes agudas;

corpo nunca chega a ser atacado por
entidades o permitam,

^

{ad carpus universum violandum)

com

todas as especies

que nao faltarao aqueles que vao fazer objegoes a
tao absolute nos insultando por causa dele. Mas
screi um surdo para todos eles. Essas objegoes nao me impressionarao e certamente serao diluidas e aniquiladas por si mesnuis. No entanto sei que os argumentos desta polemica devem
ser suficientemente solidos, de maneira bem diferente daquela
Ja

sei

usada pelos que nos fazem objegoes.

a pra-

Ao

podera

imtes de

explicar o que e a entidade espiritual sera

mais nada eliminem o chamado

ncm todo aquele que

estilo

se intitula teologo e santo,

bom

que

teologico, pois

nem

piedosos

119
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OS

seus

argumentos,

nem

verdadeiras as dedusoes tiradas da

teologia por aqueles que nao a entendem.

pelos teologos com
certo que esta entidade foi descrita
entidades. Mas de
maior cuidado e atengao do que as outras
completatodos os seus nomes e textos sac

£

qualquer forma

mente

diferentes

demonstrado nosso Quarto Livro Pagao, cujas

goes sao sistematicamente negadas por

Podemos
ver nada

dizer

eles.

que nenhuma palavra

onde faltem os nervos

sera capaz de resolCom efeito, essas

a medula.

ou

Certamente, se fosse
palavras sempre saem de bocas ignorantes.

Deus o autor de tais escritos, nada mais poderiamos
outro
nao segui-los ao pe da letra, abandonando todo

fazer se-

CAPiTULO

trabalho.

ponto: ao afirmar que o co-

Sem duvida coincidimos num
da fe crista.
nhecimento desta entidade nao vem absolutamente
que, alem
e
paga
natureza
Sustentamos que tal entidade e de
que mortemos
todos
qual
disso, nao vai contra a fe crista, na

(Anatomia dos espfritos)
Depois dc termos dado no capitulo anterior os consellios
necessaries para que nao levem

rer.

Por

isso digo

que nao devem considerar esta entidade co-

seria
entidade qualquer entre os espiritos, pois isso
(cacodoemones)
demonios
maus
os
que
de
ideia
corao aceitar a
assim e
constituir em entidade. Quando falam

mo uma

pudessem se
estivessem
porque Ihes t'alta a razao e corao se suas palavras
o diabo nao se
inspiradas pelo diabo. Observem assim que
encontra na entidade espiritual, nem nenhuma
porque
efeitos ou conspira^oes. E isto e assim

nem o an jo

O

de suas obras,

nem o diabo

sao espiritos.

espirito

e

aquiio que geramos

em

nossas sensagoes e

tambem
meditaeoes, sem materia dentro do corpo vivo, sendo
morrer
momento
de
nos
no
diferente da alma que nasce em
(Quod ah

obitu nostra nascitur id

anima

est).

[l

em

conta as fantasias e as dcs-

dizem teologos, vamos ensinar
agora o raodo como devem compreender o espirito. Inicialmente nao faremos men^ao aos anjos nem aos demonios porque o conhecimento dele pertence a filosofia e nao a nossa entidade. Devemos entender o que seja espirito da seguinte maopinioes dos que

prezaveis

se

neira:

O

o que provoca as doengas sem nenhum empecilho, em grau e forma semelh antes como agem as entidades. Recordemos que existem duas classes de "terrenos" capazes de abrigar as doengas e de conservar nelas marcas profundus e duradouras. Um d esses terrenos e a materia, ou melhor,
corpo.

espirito e

O

outro,
e

itivisivel

imaterial,

e o espirito

do corpo, de natureza

impalpavel.

O espirito pode sofrer, tolerar e suportar por si mesmo as
mcsmas doen^as que o corpo, Esta e a razao pela qual foi denominado entidade espiritual (ens spirituaie).
astral, naAs ties entidades que estudamos ate agora
lural c a
[K).

Ao

L'spirito,

em

dos venenos

— pertencem

correspondem
que estudamos agora,

espirito

as
e

—

fundamentalmente ao coroutras duas restantes: a do
a de Dcus, que trataremos

sceuida.
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o

Apesar desta divisao aparente, devem pensar que
pode mostrar
espirito sofre o corpo tambem sofre e

mas perturbagoes do
universe de

ali

as

onde
mes-

espirito. Isto se explica pela existencia

I

no

que se
duas classes de enfermidades: as materials,
se
(tinguntur),
cor
modificagao da

caracterizam pela posse ou
as espirituais, emananutrindo das tres primeiras entidades, e
entidade divJna, nao possumdo
das da entidade espiritual e da
alando sobre as doengas
cor material. Continuaremos entao f
espirituais e a sua razao de ser.

CAPiTULO
(Fisiologia

vivo,

Hi

dos espfritos)

Tendo felto referenda a dualidade dos "tcrrenos" do
vamos estudar agora alguma coisa sobre isto.

ser

Partindo do principio de que o espirito existe positivamencad a corpo, pensem em que ou como a sua fungao pode

te

em

se

manifestar utilmente.

A
como

sua finalidadc e conservar o corpo da

mesma maneira
Alem disso

o ar protege as criaturas contra a sufocagao.

o espirito de cada corpo e substancial, visivel, tangivel e sensivel para os outros espiritos. E em sua mutua aproximagao,
podem inclusive, se tornar parentes assim como fazem os corpos.

Nosso proprio

espirito,

por exeraplo, pode estabelecer co-

com o espirito de um outro homem qualquer da
mcsma forma como fazemos corporal mente. Os espiritos utilizam. entre si uma linguagem especial com a qual conversam
llvremente, sem nenhuma relagao com os discursos humanos.
Compreendam assim que dois espiritos podem mantcr ennhecimento

Irc

si

afinidades,

inimizades ou odios, e que

knr o outro como acontece com os homens.
nH)s dizer que podem existir lesoes espirituais,

um

Com
ja

consiga ate
isto

que o

quereespirito

iiu)ra no corpo e se manifesta atraves dele. Por isso o corpo
pode sofrer e ficar doente, nao em sua materia, porque nao se

trala

de

uma

entidade material,

mas em seu

espirito.
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Ouando

dois seres se

buscam

e se

unem num amor

ardente

temos que pensar o seguinte: seu
mas provem dos espiritos
afeto nao nasce nem reside no corpo,
afinidades superiores,
de ambos os corpos, unidos por lagos e
que tambem podem
reciprocos
ou entao por tremendos odios
que nos chaaqueles
sao
Estes
mante-los estranharaente unidos.

e

aparentemente

insolito,

de espiritos gemeos.
dizer que
Para esclarecer ainda mais essa dissertagao devo
vontade.
pela
mas
razao,
pela
gerados
OS espiritos nao sao
no
vivem
vontade
sua
a
com
acordo
de
Todos OS que vivem
a racom
acordo
de
vivem
que
03
todos
como
espirito, assim

mamos

zao o fazem contra o espirito.
Da razao nasce a alma e nao o espirito, que e uma obra
Vamos entao
exclusiva da vontade, ou melhor, do "querer".
espirito deixando a alma para decontinuar falando sobre
pois.^-*

Seek, no sentido da alma; Mind ou Kopj, para o espirito do entendimento;
Sense ou Sinn, para o de uma pessoa ou autor; Wit e Witz, para as engenhosidades ou ocorrgncias {sprit frances) e Spirit para o produto da destilagao,
Segundo os autores dassicos latinos, o '^animus" seria um princi'pio localizado no coragao e no peito que produziria a coragem no homem, o valor, o
heroismo, o arrojo e a impetuosidade nos grandes empreendimentoSj e que
corresponde exatamente ao "Lebab" das Sagradas Escrituras.
O termo "anima" aplica-se a poreao de fluido universal que cada homem
possui dentro do circula da vida, correspondente a palavra ''Nephesh'' dos
hebreus, Fora isso, "anima" nao tern tradugao atualmente em nenhuma lingua
culta moderna. Com bases na interpretapao do povo, poderiamos dizer, per
exemplo, que na Espanha os camponeses de diversas regioes falam frequentemente sobre a "animas" dos mortos, dotando-as de condifSes e propriedades
precisas, como a de nao eslarem purificadas totalmente (almas penitentes,
almas do purgatono, almas penadas, etc.) e que ainda andam pela terra podendo ate serem vistas em determinadas ocasioes, especialmente em forma
de linguas de fogo (fogos fatuos), de fumagas, o que identifica um pouco
este conceito com o do "fluido vital", Estes camponeses espanhois nao confundem "animas" com "almas", dando' a estas liltimas um sentido mais elevado, pure e extraterreno, e ^s primeiras uma certa ideia de estado intermedidrio ou de subproduto.
todo caso, nem "animus" e "anima'" correspondem a "alma'\ o que
significa totalidadq de faculdades imateriais. Nesse sentido, os enganos atribuidos aos autores antigos, quando faziam referenda ao que os modernos
chamam de "alma do mundo", nao tern iustificativa, pois eles nunca escreve-

Em

ram
2-\

_

O

tradiuor

Nota

maior interesse

global para o Capitulo 111.
,
ponto uma nota do
frances GriUot de Givry incUil neste
gerais vamos transcrever e coe importancia, cujas linhas

"'^'^Ek fa? alusao

.pinm.

-

efc

''"^TclTm que 'esses
fc o francos o 6

!r'adu/r":

.eu

-

aninu,, mens,
dos termor
psicologico das
que sao frutos da pobreza do vocabulano
a

em

dificiildades interpretattvas

imagmaiivo
idiomas, por mais ricos que sejam de senso
quando este
grande escala), € preciso tiao esquecer que
P^'^°
sobre Par^celso (1910 a 1912)

idho

^

3^^,^
ainda "ao tmham s<udo da fase
quiatriu modernas, assim como a psicanahse
dentro ^^s fronteuas a e
fechada
muito
especulativa,
invesliga?ao
de grande
lingua
mesmo pouco divulgada, tanlo pelas dificiildades da
mas

j"

por isso
ambienie restrito.
~
u
populanzaeao de tais conheHoie em dia, ao miidar esta situafao pela
terem ass^milado
idiomas
diversos
cimcntos encoiitramo-nos diantc do fato de
nao melhorou nem conuma Srie de termos e conceitos do alemao, o que
conceitos,
iribuiu Dara o csclarecimento desses
elara da anatomia dos prmEsta miiltipla terminologm era a expressao
Assim, os aUnos colocavam diante
cipios superiores e invisiveis do homem.
elementos mvisiveis, que eram os scde urn s6 elemento material ale scis
intellect us e ratio
uuintes: animus, anima, mens, i-pi'-ims,
difereneas, a barPani
Fm ver desta sutil diversidade e essas complexas
soube conservar o
lormacao dos idiomas dos francos e dos saxoes somente
Quando ^P'-'^f^emos desde
simplismo teoiogico dos dois principios imanentes,
« 'vimos
possui "urn corpo e uma alma
OS tempos de colegio, que o homem
que amda vemos mcluido na
apenas o eco do que os antigos ensinaram e
Hpistola Hos tesalossenses, de Sao Paulo.
costumamos aplicaDo mesmo modo quando falamos do termo "almanoma mesma entidade
exemplo.
por
espirito,
O
situa<;6es.
diversas
lo as mais
espirito dc determinado
idiomad^a nos serve para falar do Espirito Santo, ao
uma conversa.
autor, ao espirito do vinho, ou ao espirito de
essas modal dademaA nuan?a que o idioma alemao dhega a dar para
ou
Ghost ou Geist, para o Espinto Santo. Soul
e

como

pelo

.

,

,

...

.

,

,

,

nifesta-sc
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I

qimndo

sc

,

"intellectus mundf' nem "mens mundi", mas "anima mundf, que tinha
sentido de coeficiente de vitalidade e nao uma alma pensante.
Mens e o principio que corresponde, ainda que imperfeitameute, k "alma"
da teologia catolica, porque nela se encontra o discernimento entre o bem
e o mal, mesmo que signifique tamb6m
certo elemento de inercia dirigido
pela "'ratio" e o "intellectus".
principio "meus" so pode perceber a luz
pela intuifao ou a contemplafao, mas nunca pelo estudo. Tambem nao se
concebe unido ao corpo sistematicamente, e e curioso este fato: quando os
hierologos concedem uma alma a Deus sempre dizem "mens divina" e nao
"anima divina" nem "animus divinus". Os hebreus expressaram este principio
com a palavra "Neshamah".

um

um

O

Nos costumamos

confundi-la freqiientemente por causa das derivagoes
"mentalidade", quando na realidade somente expressa

modernas "mental"

e

a parte inconsciente

do mesmo.

Quando dizemos, por exemplo, que "tal homem nao e inteligente", conservamos intuitiyamente a diferenga com o conceito que nos fez definir genericamente o homem como uma "crialura inteligente", que 6 uma notoria contradigao causada pela limitagao idiomdtica.
Spiritus e o sopro que os hebreus chamam de "Ronah", corpo astral dos
hcrmetistas e lafo que mantem o equilibrio dos outros principios. Intellectus 6
exatamente o que nos chamamos de entendimento, para o qual os hebreus
Ifim varias expreSsSes, como "ahetsah'\ "Zimmah", e "Binah", que tambdra
pode se aplicar a divindade.

Finalmente a "ratio", que e a mais formosa e superior propriedade do ser
nao 6 o que os modernos chamam de razao. Esta apenas serve para
IKoferirmos afirmagoes e negagoes mais ou menos dedutivas, para negar e
lir das lendas populares. Mas e o verdadeiro principio iluminador do entendimento que busca a verdade e que percebe a sutileza dos conceitos, e que
OS hebreus chamaram de "Hhaschbdn".
Fora jsto, os livros do Talmude contem ate 72 expressoes para designar
OS principios imateriais ou sombras astrais do homem, que genericamente chamam "Zelem". Assim, por exemplo, dizem "Hhaiiah" para a vida superior;
"lehhidah" para a unidade con tern plativa do transe ou extase anag6gico;
"l/ehel Garmin" para o sopro que os ossos emitem depois da morte etc.
pensante,

di7.:
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I

mentos semelhantes que atuam e se manifestam sem o consentimento ou conhecimento do corpo.

livre

Se nos concluimos que o homem pode viver segundo seu
arbitrio, devemos pensar da mesma maneira sobre os es-

ferem mutuamente, nada
acontece
ficam
corpos
quando os espiritos brigam entre si. Neste caso os
nao
que
ainda
afetados, aparentemente por sua propria culpa,
espiritos
que
seus
intiraa
possam traduzir (perceber) a injuria

piritos,

pois,

acontece

qom

quando os corpos
eles

(espiritos).

se

Mas o mesmo nao

sofreram.

CAPiTULO

IV

a
(Sobre a aparigao dos espiritos no corpo, e
maneira pela qual se manifestam)
observem que esproposito do nascimento dos espiritos
possuem ainda
nao
elas
porque
tes nao existem nas crian?as

A

uma vontade

perfeita,

Somente aqueles que tem uma vontade

perfeita e

agem dc

espirito substancial e
acordo com ela sao capazes de gerar um
gra?a do ceu. Mas
uma
ou
construtivo que nunca e um enviado
{fabricat).
mesmo
si
um produto que o homem tira de

I

produz o fogo
podendo-se ainda afirmar que
o espirito e gerado pela vontade,
tenha alcangado.
dc sera do mesmo grau que a vontade
que viverem na vonisto como certo; todos os

Da mesma forma como

a pedra (padernal)

Tenham

que podera registrar (exammar) too corpo onde ele mora.
atormentem
das as doen^as que
dos espiritos
Conhecendo este mecanismo do nascimento
subsmundos
dois
existem
devemos ainda levar em conta que
tade possuirao

tanciais:

um

um

espirito

apesar
para os corpos e outro para os espiritos,

de se encontrarem unidos na vida.

No mundo
tancialmente,

onde esses

assim

espiritos

como nos

residem, perpetua e subs-

tambem existem
uma sene de senti-

sobre a terra,

toda
OS desejos, os odios, as discordias c
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CAPiTULO

CAPlTULO V

Os

espfritos

podem

infligir

dois^mnhos ou'mecanismos
quando

Vamos conhecer

enfermidades aos corpos por
deles acontece
diferentes.

Um

ferem reciprocamente
dois espiritos lutam e se

sem

a

por sua
dos homeos, estimulados
vontade ou o conhecimento
E isto
influencia de outras doen^as.

Tmizade mutua ou

pela

medicos.
deve ser levado a serio pelos

consequence

quando, como
outre mecanismo acontece
obrigamos a nossa vontade
meditagoes
e
de nossos pensamentos
querer um transtorno ou -"- P-- ^^^
a consentir' desejar e
fixa,
Neste caso, essa vontade
individuo.
outro
quer para um
do
geradora
^^P^^^
;>^
Brme e intensa e que e a "mae"
e se
(sententia) produz a palayra
pensada
coisa
Como a
pensaha
nao
onde
mesma forma,
torna mae do discurso, da
produzidos^
o discurso podem ser
nem
palavra
a
rnto, nem
Por so
espiritos^
aos
E este conceito e aplicado exatamente
seja
vontade
nossa
a
que
a medida
o espirito estara em nos

O

"ma vontade")

(Sobre a agao da

pelos espiritos
(Sobre os meios empregados
para influenciar)

sicaba

com

mal de outra pessoa,

conseguindo

como os espiritos podem
toda a nossa vontade (plena

agora a maneira

nos prejudicar. Se desejamos
voluntas) o

VI

uma

esta vontade que esta

em

nos

verdadeira criagao no espirito, impe-

que queremos ferir. Entao,
o corpo correspon(no
corpo) uma marca
acaba deixando nele

tindo-o a lutar contra o da pessoa
sc

este espirito e perverso

—

—

mesmo que

nao o seja
tie pena ou sofrimento, de natureza espiritual em sua origem,
ainda que seja corporal em algumas de suas manifestagoes.
ilente

os espiritos travam essas lutas, acaba vencendo
que pos mais ardor e veemencia no combate. Segundo
esta teoria, devem compreender que em tais contendas se proiliizirao feridas e outras doengas nao-corporais. Por conseguinii",
toda uma serie de padecimentos do corpo pode comegar

Quando

iiquele

ik'sta
liuicia

maneira, desenvolvendo~se
espiritual.

Estudaremos

em
isto

seguida conforme a subs-

no

livro

da *'Origem das

I'lil'crmidades".

plena e perfeita.

29

w
pessoa e atacada pelo espirito superior da arvore. Quando isto
acontece, e ainda que o dano seja perceptive! no corpo dessa
pessoa, na verdade o seu espirito e que foi atacado.

Em

tais

cases nao adianta empregar a medicina,

o me die a men to do

mas sim

Ai sim, verao como o corpo sera
curado imediatamente. Porque conforme ja dissemos, o espirito e que esta ferido e nao o corpo.
espirito.

CAPITULO vn
(Sobre os poderes da nigromancia)
Vamos

exemplos para a
neste parentesis dar alguns

me-

a entidade espintual
Ihor compreensao do que seja
imagem de ccra, a enterramos e

Quando modelamos uma

esprojetando' sobre ela a vontade do
a cobrimos de pedras,
essa
imagem)
tal
(pela
representada
pirito contra a pessoa
prmcipalmente no local onpessoa sera atacada pela ansiedade,
angustid
pedras. E so se hvrara da
de foram acumuladas as
forma, quanfor desenterrada. Da mesma

quando sua imagem
pernas da imagem se quebra,
do durante essas provas uma das
tambem
sofrera a mesma lesao. Assim

pessoa representada
feridas, picadas, e outras coiacontecera se quisermos provocar

a

sas semelhantes.

poder da nigromanpreciso procurar a razao disto no
nie origem.
for?a
as coisas em
cia da qual provem todas
amda^que
inexistentes,
eromancia pode criar figuras e imagens
Mas, ao contrano,
todos os atributos da realidade.
fi

A

dotadas de
nao e capaz de
espirito desse

ferir

homem

homem a nao ser que o
dano em um^ outro
algum
tenha causado

o corpo de urn

arvore,
urn nigromante planta uma
castigue
que
aquele
todo
ferir
e
consesue o poder de castigar
causa disto esta no fato de que a
ou ofenda cssa arvore.

espirito qualquer.

Quando

A
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Nao

se

esquegam da forga da vontade, que

com
comum.
(mens) nada tem em

rar semelhantes espiritos malignos

razao

os quais

e capaz

o

de geda

espirito

Esse e o motivo pelo qua! essas agoes se realizam com
muito mais facilidade nas bestas do que nos homens, ja que o
espirito dos humanos vale muito mais que o dos animais, Sobre este assunto encontrarao referencias mais claras no "Livro
dos Espiritos e da Gera^ao dos Espiritos".

CAPiTULO

Vlll

(Teoria do maleficio)
preencher de odio contra alguem
Se minha vontade se
sera
isto
E
sentimento de alguma maneira.
cisara expressar este
vonmmha
corpo. Sem duvida, se
o iustamente atraves do
acoatecer

pode
demasiadamente violeata ou ardente,
perturar e ferir <> ;'P^''°/\Pf'Z
que meu deseio chegue a
a for^a «»'^'""^ ""™
encerrd-lo
posso
^d ada. E tambem
distorcendele, deformando-a e
imagem que eu consiga fazer
de atorm«nsao
a
assim tambem

Z°

or

Ta

a

meu gosto, atingindo
mentar meu inimigo.

razoes ou causas
poasam alegar muitas outras
mtervem
entidade
a
sempre
nem
„„ra estesresultados e que
de
es.udos fflosofieos, Mas se,a
gut^do demonstram os
ne es
sempr^
devemos entender e observar
"uma maneTra ou de outra.
forja tem
da vontade e a sua enorme
fi

certo que

verdade-, a a?ao
medicma.
grande importancia para a
permanece impregnado
Por outro lado, todo aquele que
mal
bem, pode atrair para si todo o
de odio nunca querendo o

uma

somente
Porque existindo o feiujo maleto
tmagens
as
acontecer qeom a permissao do espirito, pode
doengas,
do maleficio se transformem em
'^l''°'^°^\^'^'l;
isso e bom nao zombar
For
outras.
e
apoplexias

d sejad; aos

outtos,

epilepsias,

dessas coisas.
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CAPiTULO
(Como

IX

CAPiTULO X

agir sobre os espiritos culpados)

(Como OS

os caracteres. Assim,
coisa semelhante acontece com
este sera forgado
golpeada,
for
a imagem de urn ladrao

Uma
quando

roubou por mais longe que tenha
a voltar ao lugar onde
espiritual esta encerrado na causa
entidade
fundamento da
.do.

O

atuam nos sonhos)

Depois de tudo o que acabamos de explicar, deduz-se que
dominam os criminosos e sao capazes de expressar

OS espiritos

c infiuenciar os sentimentos

do desejo e do

odio.

compreender que a entidade
Isso forgosamente nos
manifestar
sua forga. Supostamente isto
espiritual e capaz de
a
tod
as
as doengas que afligem o
tambem pode aplicar-se
faz

deste fato.

Quando alguem modela uma

figura parecida

com

a

a^ hou,.
do

parede, golpeanmem que se quer castigar, ou a desenha numa
isso acontece na reahdado-a com picadas ou pancadas, tudo
simboespirito transfere assim o sofrimento

A

vontade do
isso
real que ela representa. Per
lico da figura para a pessoa
tormesma
da
entre si
concluimos que os espiritos combatem
ma que OS homens.
homens justos e honestos pelo
Isto nao .pode acontecer aos
se defendem e se protesimples motivo de que sens espiritos
com o espinto do
acontece
gem energicamente. O mesmo nao
pelo medo.
agitado
e
perturbado
ladrao que e completamente
do ladrao,
imagem
e
a
qual
Finalmente, no case de nao se saber

de

espiritos

influencia sobre ele

atraves

pode-se todavia conseguir alguma
o medium.
de outro espirito intermediario:
da vontade estiver consumado
trabalho
Quando todo este
sujeito onde mora o espirito
o
sobre
pelo espirito influenciador
imagem, o segundo tera se
influenciado, ou em sua figura ou
obrigado a executar o
tornado prisioneiro do primeiro, sendo
que Ihe seja ordenado.

homem.

Em

tais

casos

nao

devemos administrar medic anient os
mas os que correspondem ao

cxigidos pelas doenc^as naturais,
espirito,

que na verdade e o verdadeiro doente,

Devemos saber que existem algumas pessoas que sofrem
do espirito pela simples agao de uma vontade mais forte, sem
que sirvam para nada os raaus tratos infUgidos as suas imagens, o que pode acontecer a pessoas que ignoram esses meios.
Rm tais casos a influencia da vontade pode ser transmitida
alraves dos soniios, de acordo com o seguinte mecanismo: enc|uanto duas pessoas dormem, os sonhos de uma completam os
da outra, sendo assim possivel ao espirito de uma conduzir os
sonhos da outra, causando-lhe ferimentos ainda que ambas e«>lejam inconscientes.

Os sonhos de

dois

homens de vontade

plcmentar se for possivel coloca-los

em

forte

podem

se

com-

contato enquanto dor-
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atraves da
imposieao das maos do medium ou
espirito produz em tais cirpalavra. Pois, na verdade, o que o
cunstancias nao e sonho.

mem

seja pela

o homem mesmo sem toca~lo,
meib da palavra. Tudo isso so
e a boca realiza o que quer por
que nao e outra
feito atraves de urn intermediario

Assim

pode

a

mao consegue

ferir

ser

coisa senao o poder

E
tem

do

espirito.

da fe, que nada
justamente pela -agao da vontade e nao
besteira {stuHitia)
grande
uma
Seria
ver com o caso.

a
fazer qualquer alusao a isto.

Vimos entao que
a^ao e nao pela fe ou

dois

homens so podem

se

matar pela

QUINTO UVRO NAO-F^GAO
SOBRE AS ENTIDADES MORBIDAS

crenga,

incandescencia
grande vontade nascem da
de lutar e
capazes
sendo
de suas for?as e nao da credulidade,
nossos
nos
vezes
repetidas
de se consumirem, conforme foi dito
denionsfoi
nos
de
antes
como
"Livros da Fe e da Vontade", e
encantamentos.
pelas pitonisas com os seus

Os

espiritos de

Tratado da Entidade de Deus

trado

(De Ente Dei)

CAPiTULO

I

(A razao deste capftulo)
Tudo o que um homem

cristao pode escrever que nao seja
propagagao e consolidagao da fe corresponde ao espagao, {gentiliter). Neste parentesis vamos abandonar este

relativo a
tiio

cstilo,

Com

empregando para o que vamos

dizer

um

estilo

cristao.

isso evitaremos ser acusados de pagan ismo.

Depois de recordarmos os nossos cinco livros de praticas
estilo pagao. Achamos que isso nos

voltaremos a empregar o
sera permitido
ja

I

sem que

o menor ultra] e a fe crista,
pagao tambem se origin a dela,

signifique

que definitivamente o

rito

conforme foi predestinado por Deus.
Fora isso, e apesar das doen^as nascerem da natureza, de
acordo com as quatro entidades ja citadas, sera bom que tambem procuremos a cura pela fe, a qua! dedicamos este paren•137
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tesis,

pois certamente

Deus

e o

fundamento

integral

e verda-

deiro de todas as curas,

de pratica serao redigidos em estilo padentro da medicina
gao para que sejam melhor compreendidos
serao dedicados apenatural {genuina), e tambem porque nao
sarracenos, judeus c
nas aos cristaos, mas tambem aos turcos

Os nossos

a todos OS

livros

homens em

geral.

CAPfTULO
(Teoria do castigo divino

II

como causa das

doengas)
Falando desta maneira aos cristaos, queremos adverti-los
que considerem este quinto parentesis com a maior aten?ao, para que aprendam o mode como devem pesquisar e curar as
doengas segundo a entidade divina.
saude e as doengas vem de Deus e nao dos homens.
Por isso c precise dividir as enfermidades em dois grupos; as
c|ue tern suas causas na natureza e as que representam urn
castigo ijlagellmn) pelas nossas faltas e pecados.

A

Os quatro tratados precedentes das entidades foram dedicados ao estudo das doengas pertencentes ao primeiro desses
grupos. Neste parentesis vamos estudar as do segundo grupo.
Deus colocou em nos como exemplo
consciencia das doengas.

um

castigo e

Quando estamos padecendo com

uma
elas

nSo podemos deixar de reconhecer a nossa pequenez, a nossa
impotencia, o pouco que somos e possuimos, e a iimitagao da
nossa ciencia.

E em

qualquer outra situagao percebemos a
Diante disso e preciso
Deus da a saude e as doen^as, assim como

iiossa ignorancia e a nossa fraqueza.
tli/cr

que somen te

OS remedios correspondentes a elas.

e quando o medico pode estar informado sobre
coisas, direi que elas foram criadas e predestinadas sobre

De como
t'ssas
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ponto e o tempo. Isso significa que todas
num determinado momento e
as doengas tem que ser curadas
"nenhum medico pode
nao quando nos queremos. Resumindo:
pode saber.
conhecer o fim da saude", que somente Deus

urn ponto.

E que

este

urn

e
Assim mesmo devemos reconhecer que toda doenga
nenhum
e
que
est)
purgatorium
purgatorio (Morbus quiUbet
gra^a, nao determedico pode curar se Deus, com a sua divina

minar que

0

este purgatorio termine.

medico deve entao operar
predestina?ao de cada purgatorio.

e trabalhar

de acordo

com

a

CAPiTULO

III

(Onde se adverte sobre a condigao dos
medicos diante dos designios divines)
todo
J a dissemos que toda doenga e urn purgatorio. Assim,
medico deve set suficientemente prudente e nao cair na temeridade de acreditar que conhece qual e a hora da saude e prever
o efeito dos seus medicamentos, Porque tudo isso esta nas maos
de Deus.
Se a predestinagao nao e de tal iminencia que possamos
rcconhece-la antecipadamente, certamente nao curaremos a
docn?a com nenhuma medicina. Pelo contrario, conseguiremos
Oxitos surpreendentes naqueles doentes cuja hora da predestinagao esta proxima.

Observem bem

nao

isto c

se

esquegam; quando Ihes trou-

xerem urn doente ao qua! possam devolver a saude

com

os seus

cuidados, saibam que isso aconteceu porque Deus o enviou, e
que nunc a teriam conseguido cura-lo se nao fosse assim. Somente quando a hora da redengao esta proxima, e nunca antes,
c

que Deus confia o doente ao medico.
antes da hora desobedece a este prinmedicos incompetentes {imperiti) sao de-

Todo aquele que chega
Por

ci'pio.

inonios

O

isso

os

do purgatorio enviados por Deus
medico esclarecido

e

o

dos

a cada doente.

doentes

aos

quais

Deus

adiantou a hora da saude.
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Il

a predespreciso entao compenetrar-se deste principio:
habil e
mais
por
tinagao nao pode ser ignorada pelo medico,

£

famoso que

ele seja.

hora que
importante entao e procurar saber qual e a
recebeu
nao
que
aquele
todo
E
deve terminar esse purgatorio.
Deus
porque
foi
que
saiba
cura,
o medico do bem-estar e da

O

ainda nao Ihe deu a hora da saude.

Quando Deus envia
devem se certificar se a

urn medico

em

semelhantes condi?6es,

procurou ou nao algum bedoengas como tambem
neficio. Porque Deus nao so criou as
doentes pode ser atraOS medicos, cuja chegada ao lado dos
que chegue a hora
sada durante todo o tempo necessario ate
instante coincidirao as soe o tempo da predestinagao. Neste
arte dele

CAPITULO

IV

(Sobre o poder da

antes.
lugoes da arte e da natureza, mas nunca

£

preciso, cristaos,

que

se

fe)

declarem constituidos

com

ante-

cedencia e superioridade a natureza (super et supra), pois cer-

tamente Ihes sera proibida a arte de curar mesmo que tenham
avanfado notavelmente em seus conhecimentos, quando a hora

do tempo estiver proxima. Na verdade, a hora do tempo sera
aquela da sua atuagao propicia, e nao antes, por melhor que
tenham trabalhado.
Deus, criador de todas as doengas, criou nao so a'quilo
e uti) e comodo, como tambem as coisas que nos sao

que nos

o nosso purgatorio. Se bem que seja certo que o
poderiamos evitar se quisessemos, sem o uso de nenhuma medicina. E tambem e certo que se nao existissem os homens Ele
nao poderia fazer nenhuma das obras que Ihe foram confiadas.
Assim, quando realiza algum milagre, o faz .humanamente, por

adversas:

nieio dos

cm

tais

homens

e

para

eles,

usando os medicos precis amente

casos.

Devemos

dividir

os medicos

cLiram milagrosamente e a dos que

em

duas classes:

a dos que

curam por meio de diversas

Somente os que acred itam e tern fe podem ser inkudos entre os do primeiro grupo. Sem diivida, ja que a fe
nao e igualmente forte em todos, pode acontecer que a hora
do purgatorio tenha acontecido para alguns sem que tenham

modicinas.
L'
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Neste caso o medico pode realizar o milagre que
por seus meios sobrenaturais se o doente tivesse
Deus
segundo explicaremos no nosso quinto
intensa,
fe
uma
tido
Deifica vel fidelivro, sobre a cura divina dos fieis (cie curae
possuido

fe.

teria feito

Uum
-la

)

Para que esta questao nao fique pendente, vamos explicacom mais perfei^ao e detidamente no capitulo seguinte, para

o qual pedinios toda a sua atengao.

CAPITULO V
(Meios que a divindade pode usar para o
tratamento das enfermidades)
Algumas curas perfeitas e felizes que aconteceram nos
tempos de Hipocrates, de Rasis, e de Galeno, se devem ao fa to
de que naquela epoca os purgatorios eram muito pequenos.

com o aumento das doengas, as curas foram se tprnando cada vez mais ineficazes, ate aos nossos dias, quando o
grau e o numero das dificuldades e extraordinario para que
possamos recuperar a saude. Isso porque o purgatorio atual e
muito grande para que algum medico possa alivia-lo. Tanto e
assim que, se os medicos antigos pudessem se levantar de seus

Depois,

tumulos e voltar para o nosso meio, suas artes seriam cegas e
nulas.

O
ti'io

em

em dia sobre tudo o que
com que empreguemos um estilo cris-

castigo divino que pesa hoje

acabamos de
nosso

referir faz

com o

livro,

suas inteligencias

qual esperamos fazer chegar ate a

consciencia de que

a

todas

verdadeiros sinais e penitencias, razao pela qual
Liirar delas

atraves

da

fe,

cristamente,

e

as

doen^as sao

Deus pode nos

nao do

modo pagao

nsado pelos medicos.

que nao e verdadeiramente cristao o doente
a
sua esperanga na medicina. Pelo contrario,
que poe toda
ainicle que ere em Deus e confia 'nele para encontrar o caminho

Agora

Ihes direi
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cristao. E nele a
da cura de suas doen?as e verdadeiramente
santos, pela
pelos
seja
milagrosamente,
realizar
cura podera se
natureza, pelos medicos ou pelas curandeiras.

que Deus e o supremo medico.
ainda que
Ele e o altissimo e nao o infimo, e todo-poderoso
homens.
aos
socorro
nada exista. Os pagaos e os infieis pedem
vodjeramini)
Deum
Os cristaos clamam per Deus {ad

Aprendam

pois,

cristaos,

imediatamente da meEle e somente Ele enviara a cura
santo, como milagre,
urn
de
intermedio
Ihor maneira. Seja por
processo.
outro
qualquer
por um medico ou por

CAPITULO
(Como Deus protege seus

VI
fieis

com

a saude)

Tendo demonstrado de que mode Deus tem em suas maos
nao vamos nos demorar agora considerando como a saude e recuperada logo que passa a enferraia saude e a enfermidade,

dade, pois

is

to e assunto^ a ser tratado

Vamos

em

explicar aqui,

no quinto

livro

breves palavras, o

de pratica.

modo como

Deus aflige os homens com doengas, exceto aquelas que provdm
do movimento e da ordem da natureza,
U,m,a vez que o homem e tod as as criaturas do mundo estao
submetidas a vontade divina, compete a Deus faze-las felizes ou
clesgra^adas.

Observem
xando
nflige

a seguir que, das duas penas

gemeas que podem

uma

alcangar-nos,

diz respeito a vida e a outra a morte. Deide lado a primeira, estudaremos agora aquela que nos

em

vida, a proposito

da qua! diremos o seguinte; a morte,

como todos sabem, provem do pecado do primeiro homem,
[ICC ado contudo que nao foi come tide por ele. Mas por causa
dele o grande juizo celestial

que mais

nos condenou com essa penalidade
detalhadamente no "Livro da

ad ante estudaremos
i

Morte" {de morte),

Notem agora que
OS
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homens

a sentenga de

causa que pronunciou para todos
morte nao atua diretamente contra nos,

esta
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atua, castigando todo
sendo so e exclusivamente o Criador quem
adversario, e nao precisamenaquele que toma o partido do lado
ou seja, sua ideia pecasinal,
seu
por
mas
pecados,
te por seus
.todos aqueles que
minosa. Deste mcdo pode-se discernir sempre

que estao com o adversario. Estes ultimedico, enquanto
os que nao se submetem a nenhum
vontade e como conseque OS primeiros podem por sua propria
tratamento medico dcvido,
quencia da sua grande fe alcan^ar o
com permissao previa do Criador.

com Ele
mos sao

estao, daqueles

CAPfTULO

Vil

(Universalidade da ordem divina)
Aprenderao aqui que nao

nenhuma medicina

existe

eficaz

contra a morte e que elas atuam somente co^ntra a enfermidade.
Isso

sempre deve

ser

medico, e nao sera
fato de as
e

conhecido e estar presente no espirito do
teologo que vira lembra-lo disso. O

nenhum

doengas serem produzidas pelas quatro entidades nao

razao para que se proceda contra a vontade de Deus.

Convem

considerar a bora propicia, o tempo exato, e ninguem deve tentar
nenhum medicamento quando se aproxima a hora da colheita
(liora messis)

na qual, qualquer

um

de nos, Deus ou nos mescomo exporemos mais

mos, vamos colher o que nos corresponde,
iidiante

no "Liyro da Morte"

Convem
si,

notar

tambem o mode como

medico e enfermo,

medicos naturalistas,

se

comportam

entre

que as enfermidades, assim como os
somente surgem por ordem divina.
ja

estara a medicina de acordo com tudo isso, para que
declarar-se legitimamente medico? Vamos ver
possa
medico
Lomo: compreendo que o medico e o servidor e o ministro da

Como

medico nao podera curar
Deus nao o envia ao lugar propicio.

natureza. Isso quer dizer que o

gu*5m se

O

elebo.ro,

medicos contudo
ivAo esta

por exempio, provcca o vamito.

podem

se servir dele

para o

Nem

mesmo

nin-

todos os

fim porque

predestinado para todos igualmente.
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do medico, assim como a dosagem do
Deus, que envia o
remedio a pratica e o principio, emanam de
toda cidade que possui
medico ao enfermo e vice-versa. Por isso,
muito mais
um bom medico pode se sentir feliz e orgulhosa,
O mesmo
medico.
mau
do que aquela outra que abriga um
quais nao
os
santos {de medicis Sanctis),

Digo que a

arte

diremos dos medicos

podemos

excluir.

CAPlTULO

VIII

modo como Deus exerce seu poder atraves

(Do

dos medicos)
,

Se querem saber per que Deus. criou a medicina e os me-

sendo Ele mesmo capaz de curar, devemos declarar que
vontade do Criador e fazer com, que o doente nao saiba que
Deus e o medico. Para que a arte e a pratica progridam, e o
homem perceba sua ajuda alem dos simples milagres, Ele permitiu que a sua influencia fosse reconhecida em todos os artifi-

dicos,
•A

cios

da medicina.

assim e impossivel investigar de que maneira, por
quern e como sao inflingidas as doengas de origem divina, o
que nao acontece quando elas sao originarias das outras quatro

Mesmo

cntidades.

Vamos

dar

um

exemplo,

Da mesma forma como alguem pode fazer um vestido com
uma peca de tecido, como bem entender, assim Deus age conosco, completamente em segredo. Nenhum medico pode perceber
a primeira vista se um doente esta de cam a por sua propria
vontade ou pelo poder de Deus, que mistura seu castigo tao
fntima e secretamente com as outras entidades que quase todos
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acabam acreditando que

a divindade e

uma

das quatro entidades,

quando, na verdade, essa causa superior e a responsavel por
algumas doengas sem ajuda de nenhuma especie {nuUa ope).
ainda nao chegou
Isso simplesmente significa que a hora do fim
para esse enfermo.
Somente na tremenda mutagao da hora da morte e que todas
enquanto a doenga
as doengas terminam. E podemos afirmar que
esteja atuante a

morte nao podera acontecer,

essas palavras sejam para os cristaos

Que

da cxistencia do purgatorio

e

uma

uma afirmagao

advertencia para a hora

final.

APENDICE
(Diferenga enlre os medicos cristaos

e

pagaos)

CONCLUSAO DO PAReNTESIS
SOBREASCINCOENTIDADES

grande erro misturar a fe com qualquer das artes
que isso
pagas, per mais habilidosos que consigam ser nelas, por
Sera

seria agir

um

como

pagaos.

ate a entidade de

Ao

contrario,

Deus que em

devemos sempre nos

dirigir

um

resul-

todo caso nos garantira

desacata a vontado favoravel. Pois o medico que nao e cristao
tade de Deus,

como demonstrara o "Archiodoxo"

Chegamos

assim,

ao

final deste parentesis

Descobrimos nele as cinco entidades de onde vem todas as
E agora vamos comegar verdadeiramente a nossa obra.

(?).

Ouando os medicos pagaos, sejam eles infieis ou cristaos
curar os
nao praticantes da fc, afirmam que sao capazes de
destroi nem
nao
isto
que
dizemcs
nos,
como
doentes lao bem
e precise que
afeta em nada a nossa entidade, porque quando
aos que
recorrer
tera
que
destruida,
seja
ou
crie
uma coisa se

conseguira perturbar o nosso espirito

tenham poder para

tomamos,

isso.

diferenga entre o medico cristao e o pagao esta precisae o
fato de o primeiro nao agir contra a natureza,
no
mente
a medicina de resultaque
custo
todo
a
querendo
sim,
segundo
medico cristao, ao
dos, forgando-a como se ele fosse Deus. O

A

conf iante a
contrario, depois de esgotadcs seus remedies, espera
manifestara.
hora e o tempo em que a vontade de Deus se

qualquer maneira a medicina e a desgraga do medico,
permitida por Deus justamcnte devido a utilidade privada que
prcporciona, e a pouca ajuda que a Republica da aos medicos,
piedosos
disso, se Deus tornou dificil a vida dos homens

De

doengas.

Ela sera constituida de cinco partes. Os medicos naturalistas
c OS astrologos sentirao necessidade de nos criticar
zar.

dos

com

todo esplen-

justamente para que
as outras
dor e para que sua causa seja a preferida entre todas
"Musalogium"
(7).
o
mostra
que enumeramos, segundo
foi
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Mas eu
ja

~

digo que nada

que

verdadeiros

ate

nem

ou menospre-

os escritos dos teologos

—

nem tira-lo do caminho que
agora (se vamos falar dos fundamentos e

principios)

nao encontramos

grandes

coisas

nas doutrinas defendidas por eles.

Se querem ser verdadeiramente bons medicos nao devem
com o estilo pagao ou cristao, conforme ensinei, e muito menos com as criticas e contradigoes langadas poi
deixar se perturbar

medicos ignorantes que so sabem se

esses

vestir

pomposamente

de vermelho e preto. Eles sao uns fantasiadores. que so sabem
dizer coisas absurdas e arbitrarias nas quais

Observem o que vou

Alem

suas virtudes brilhem

coiocado entre os

prologos e os livros de pratica.

que o

homem

seja pela
pel a

utiliza

em

nunca devem

confiar.

dizer sebre as duas partes ou coisas

seu trabalho: a arte e a fantasia.

A

arte,

reuniao da sabedoria, da razao e da inteligencia, atua

verdade

e se

baseia na experiencia. Falta base aqueles que

153

lidam com a fantasia, porque

rem

e a

fama

e a

a

opiniao preconcebida {praesunta

de ambigao, O que eles quepopularidade a custa de afirmagoes insolitas,

scntentia) nao passa de

uma forma

LIVRO

DOS IW^ADQXOS

Convem pois que o homem verdadeiramente sabio tenha a
melhor instrugao e a maior habilidade em sua arte {artijex).
Assim evitara ser con fund id o com um desses charlataes que andam por at vcstidos dc vermelho {purpuratus phantasta).

LIVRO PARAMfRICO
\

(Liber

I

Livros de Pratica

Paramirum)

— Livro dos Paradoxes

Introdugao e Nota previa geral

O Liber Paramirum nao parece ser o verdadeiro, ou pelo
menos o verdadeiro completo. Com efeito, o Livro das Entidades
ununcia cinco Livros de Pratica e tratamento das doen^as, seguindo a mesma ordem, o que nao acontece absolutamente nesta
obra.

Na

edi^ao alema de Basileia (1589), Huser colocou

um

prdlogo antes do Liber Paramirum, reproduzido nas cinco edi?6es
latinas de Frankfurt e Genebra, no qual explica que os cinco
Livros de Pratica anunciados por Paracelso se perderam, nao

sendo possivel encontra-ios entre os papeis do autor. Apesar
tlisto sua obra inclui um segundo Paramirum (Paramirum Aliud)
composto dos cinco capitulos seguintes.

Dois livros sobre as causas e origens das doengas que pro-

v6m das
lias

tres

primeiras substancias;

doengas da matriz.

E um

um

sobre as causas e origens

ultimo onde se estudam as causas

origens das doengas invisiveis. Este e o conjunto

que forma o
Hoeser e Marx o consideram absolutamente autentico, Por causa do personagem ao qual

Liber

54

Paramirum que chegou

ate nos.
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fci

dedicado nao pode se duvidar que ele tenha

Na Hofbibliothek de Viena
da segunda metade do seculo 1 6,

mesmo vindo

diretamente de Paracelso.

1562, em alemao, sob o titulo; Das Buck Paramimm, Dess
Ehrwirdigen Hocherfarnen Aureoli Theophrasti von Hohenheym.
Inn Druck verjertiget durch Adamen von Bondenstein. Gedmckt
zu Mulhausen durch Peter Schid, 1562, 4,*^

latina de

Bistikius

O

Ela tem

8.^'.

como continua^ao

A

subtitulo acrescenta: "a quo-

rheophrasticoe studioso nue primum et Germanico
que o tradutor poin Latinum sermonem conversi". Sudhoff acha
melhor
notoriamente
de ser Forberger. Em todo o caso o estilo e
nao
que
o
Paracelso,
e mais claro que os escritos primitives de
resumo.
de
excesso
impede que as'vezes ele seja confuso por

nas de Palthenius, e

pela primeira vez os livros
latim:

outra edi^ao

as.

com

as notas das edigoes lati-

atribuidas a Forberger.

DE TEOFRASTO AUREOLUS BOMBASTO DE HOHEde Suabia), chamado

k
Em
c

honra do excelentissimo

e ilustre

Joaquin de Wadt, Doutor

Consul Eleito de Saint-Gall.

titulo:

Strasburgo, Muller 1575,

Em

Volumen Medici noe Paramirum,
Edi?ao na qual aparecem juntos
dos Prologos e o das Entidades.

com

NHEIM, nascido em Einsiedeln (ermida
Lie PARACELSO, O GRANDE.

maneiras

sophi

numa

\

et

alemao, sob o

conhecido

OPUS PARAMIRUM

Liber Paramirum ainda foi reproduzido das seguintes

Em

c

edigao castelhana segue aquelas documentadas e corretas

de'l570 e tem este titulo:
por Petrum Pernam, 1570, 8". Mas

O

foi

interpretagoes da edigao francesa,

primeira tradu^ao latina e

dam dodo

O

Paramirum tambem

Dorn

latina.

pressa pela Biblioteca Chacornac.

Essas duas edigoes nao tem o "Livro dos Prologos" nem o
mas somente os dois primeiros livros do ParamiEntidades,
das
reimpressas em Frankfurt em 1565 e em 1566
sido
rum, tendo
(pags. 573 a 626).
Chyrurgicum
no Opus

Liber Paramirum, Basileia,
nao se sabe se foi seu tradutor.

e Palthenius (Strasburgo, 1603) e na de

(Genebra, 1658), tambem

alema (reimpressao) feita por Strunz, em Viena (1904), e na
imica edigao francesa, de Grillot de Givry (Paris, 1912), im~

apenas algumas corregoes.

A

Dorn

.

alguns outros tratados e
ao
da primeira edi?ao, com
seu texto e inteiramente semelhante

1565,

manuscrito

Posteriormente o Paramirum aparece no texto alemao de
em Basileia em 1570: Bucher und Schrijten
corriglert auss dem Autographo Theophrasti Paracelsi, na edi^ao

segunda edigao de 1565, tambem alema, tinha o seguinte
Fundament der Kusten,
titulo: Das Buck Paramirum item von
Egenalffs Erben
Frankfurt,
der Seelen und Leibes Krankheiten
.

um

Huser, publicado

A

.

existe

alemao, cujo primeiro volu-

me contem o Opus Paramirum, segundo o texto das edigoes de
Bodenstein. Mas sem os livros dos Prologos e da Entidades.

primeira edigao conhecida do Liber Paramlrum e a de

A

tambem

em

8.«.

Aureoli Theophrasti Paracelsi Eremitoe Philoduo, Basileia,

summi Operum Latinae redditorum tomi

Sobre as doengas e o tratamento do corpo do esperma (corpus
do corpo da misericordia.

spermatis) e

ex officlna Petro Pernoec, 1575. 8.", scripta Forbergio interprena realidade
te, na qual se declara o nome do tradutor e que
difere muito pouco da de 1570. Nesta nao constam os prologos

nem

as entidades,

mas em compensagao aparecem

ramiricos reunidos pela primeira vez.
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os livros pa2.^*

livro

Paramirum {Paramirum Aliud)
57

OPUS PARAMIRUM

NOVA DEDICAT6R1A AO SENHOR JOAQUIN

LIVRO

DE WADT

Causas e Origens das Tres Primeiras

que nada pode ser compreendido solid amente sem o
conhecimento dos. principios e dos preceitos, e justo que esta
Wadt,
obra paramirica seja dedicada a vos, senhor Joaquin de
estimulais todos
abris
e
que
todos,
entre
unico
e
eminente
homem
Ja

Substancias

CAPITULO

a verdade.
OS caminhos e todas as obras que cultivam e buscam
tem como
que
obra
esta
consagre
vos
pois
que
eu
justo
£
arte da mena
cometidos
erros
assombrosos
os
esclarecer
fim
interesse e conhecidicina. E nessa arte ninguem mostrou maior
a
mento do que vos, merecendo por isso, mais do que ninguem,
patria
palma do meu elogio. Entre todos os cidadaos da nossa
helvecia ninguem melhor para julgar esta obra.
E ainda sei que sereis um censor benevolente, que nao vos
envergonhareis em repelir os errcs cometidos e que sabereis assimilar e afirmar a verdade onde quer que ela se encontre.
A fim de que o tempo passado na vida de Saint-Gall nao

tenha sido

em

vao, quis promover o juizo de vossa sabedoria nas
um modo ou de outro, nossa lem-

coisas naturals para que, de

branga possa se perpetuar entre aqueles que admiram a medicina.
Com efeito, sois conhecido como um dos principals defensores da verdade sobre a eternidade, assim como sobre as coisas

do corpo, nas quais igualmente habita o principio etemo.
Por tudo isso, com meritos de excelencia e justi9a, vos dedico esta obra paramirica que aqui come^a.
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I

(Onde se explica o principio do fogo e da
metodologia medica)

A

primeira coisa que todo medico deve saber e que o hopode se compor de tres substancias. E ainda que venha do
nada, ele sempre fol feito com alguma coisa, justamente esta que
vamos dividir em tres, Enquanto entidade fisica o homem possui
nelas todo o bem e todoi o mal. Por isso Interessa ao medico
conhece-las intimamente, tanto em sua divisao e composigao como em sua conservagac e dissolugao. A saiide ou a doenga, em
suas tres divisoes (minima, media e total) sao conseqiienclas

mem

assim como seu peso e sua quantidade.
Mas o numero e a medlda {in pondere, in numero, in mensum) sao propriedades especificas do estado doentio, cujo funa men to deve ser estabelecido sem equivocos. Vamos examinar
tlisso,

ci

cste caso

detidamente nesta introdugao.

Do mesrao modo

(>

e conforme essas tres coisas, analisaremos
problema da morte, Tais coisas mantem a vlda dentro dos sens
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proprios

li

como a mais
do homem. Dessas

mites assim

diante da vida e

intima relagao {colUgatio)
tres substancias

vem todas
como os

as causas, origens e conhecimentos das doen^as, assim

de tudo aquilo que o medico deve saber.
Elas constituem a ciencia que Ihes dara o conhecimento de como
o homem pcde ficar doente ou curar-se, devendo saber que nao
so a ent'ermidade nasce da saude, como tambem a saude da enfermidade. Nao basta conhecer as origens das doengas, mas tam-

sinais e propriedades

bem

OS

modos como

a saude

ser pertuibada.

pode

Acontece que os medicos inccmpetentes acabaram fazendo
sombra na luz da natureza, ignorando suas tres substancias e
construindo sua ciencia unicamente sobre a base das fantasias
produzidas por seus pobres cerebros. Eles nao pensaram que nenhuma verdade fundamental nas doengas ou no homem nao pode
existir sem que tenha recebido sua luz na natureza, segundo podemos provar atraves de inumeros testemunhos.

Com

efeito esta e a

como o ouro pode
o medico deve
este

se

grande luz do mundo.

E

digo que assim

ser avaliado ate sete vezes pelo fogo, tambem
provar sete ou mais vezes pelo fogo, ja que

provara por sua vez as

tres substancias, revelando-as nuas,

puras, limpas e simples. Por isso nao se pode dizer que alguma
coisa tenha sido provada devidamente antes de submetida a

prova do fogo.

O

fogo prova todas as coisas.

E ao

separar as impurezas

Assim
segundo
mas
natureza
propria
pela
pro
Nao
v
ado.
sera
medico
o
a arte teorica e pratica que tenha aprendido sob o batismo do
fogo. Porque e^sas tres coisas, esses tres principios, nao sao
perceptiveis acs olhos dos rusticos e nem se deixam captar facilmente. Justamente o fogo e que acaba com a obscuridade que os
sempre acaba fazendo aparecer

as tres substancias puras.

envolve, expondo-os nitidamente aos nossos sentidos.

Em semelhantes condi?6es tudo o que aprender da natureza
deve ser confiado a sua sabedoria sem pretender interpretar a
ntitureza a partir das especulagoes de sua inteligencia.
Finalmente, uma vez recebido os bons conhecimentos,
devera depositar a
doutrina e a experiencia que eles Ihes proporcionaram. no ficha-

rio

da memoria. Exibindo a natureza e nao ocultando-a, os mecomo merecem.

dicos e as suas obras serao digncs de serem vistos

precise que as causa s

da saude e da doenga sejam claraque nenhuma obscuridade seja projetada sobre
For esta razao nos referimos antes ao fogo, em cujo seio

fi

mente
clas.

visiveis e

todas as coisas estao escondidas e so

aparecem sob a sua acao.
Desta visibilidade {aspectu) nascem os testemunhos da ciencia
medica. Por isso o medico e medico pela medicina e nao sem a
medicina, porque esta e anterior a ele e existe por si mesma. De
ande se deduz que o seu estudo esta na observagao dos
nao na imagina9ao dos medicos,

faitos«

e

Na natureza
com a arte

da medicina sera preciso contar com. a sabeteorica e pratica do medico. Somente ele podera refutar e declarar como erro tudo o que nao se encontre na
natureza e seja somente rcsultado de uma opiniao preconcebida.
Pois e verdade que o fogo foi conferido aos mestres e nao aos
doria,

tiiscipulos.

Tornarei isto mais claro: digo que nao existe nada no intedo homem que possa fazer dele urn medico por mais briIhante que seja o seu genio. Nada nele pertence a arte da medirior

cina, pois seu

espirito esta tao vazio

como uma

cesta,

apesar

sempre disposto a receber e guardar as coisas que Ihe
scjam entregues e que sao um verdadeiro tesouro. Falta entreilele

estar

tanto a esse genio brilhante a experiencia

da arte medica, pois
verdade tudo o que apreendemos e experimentamos deve ficar
guardado por um certo tempo, e somente aplicado no momento
iiii

nportuno.

Esta ha de ser a forma
explicar.

Assim

pcis,

dicina for am criados

como

como

a ciencia da medicina deve se

obras de Deus, os medicos e a me-

do fogo

e

no fogo.

existe por si mesmo, mas pela
deve
se submeter ao exame da
medicina: razac pela qual ele
natureza, do mundo e de todas as coisas que ela contem.

Por outro lado o medico nao
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Considerem agora
Perguntem ao

estes exemplos.

de vidros de onde ou de quem ele
Certamente nao foi dele mesmo, porque a
Mia razaci sozinha nao poderia apreender os fundamentos desta
iiric,
apesar de que basta apenas que ele pegue a materia e
I'cccbeu a

sua

fabric ante

arte.
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quando se encontra uma coisa verdadeira apenas uma vez,
nao se pode afirmar que ela se repita sempre com tgual exatidao.
sem o que nac se pode usa~la como base firme em nossos estudos
ulteriores. O ediffcio que se constroi sem esses requisites nao tern
fundamento e esta sustentado apenas pelos erros, sofismas e
cases,

o

lance-a no fogo para que a luz da natureza fa^a aparecer

cristal

diante dos seus olhos.

Pelo simples impulso de sua
iniciativa ele pode adquirir esta arte e construir uma casa precisando apenas possaiir um machado e uma boa madeira para este

Vejam agora o

carpiateiro.

ficgoes.

trabalho.

Que

Ainda que tenha
O medico e
a disposi^ao,
medicamentos
versos
di
doente
e
diante de si um:
falta-lhe a ciencia e o conhecimento das causas. Pelc contrario,
chegar
se possuir um machado e a madeira do carpinteiro, pode
como
a ser verdadeiramente um medico. Tanto de uma maneira
um
de
arme
se
ele
artesao
bom
um
como
mais
que
outra,
per
de

como o

fabricante de vidros.

coloque todo o seu talento pessoal para aprend'er a
do fogo para que o tesouro escondido aparega.
em sua inteliIs to e, para que a farmacopeia e a ciencia contida
que
comprova^ao
gencia alcancem a finalidade de sua medicina
so corresponde ao medico,

machado

e

usa-lo, precisara

:

ignorantes da ciencia raedica, ou melhor, os que nao
nasceram da natureza e que, presos a sua propria razao se satisfazem com ela sem querer reconhecer nenhum outro preceptor,

Os

aquisac simplesmente amassadores de areia. Pois digo que tudo

que o fogo ensina nao pode
sem o fogo.
lo

ser

provado nem compreendido

Falarei agora sobre a sabedoria que se divide

em

duas

clas-

experiencia e a outra do nosso trabalho. Per
ses:
e experiencia sao duplas: de um lado esta
sabedoria
vez,
a
sua
medicina, e do outro encontramos o erro
base
da
verdadeira
a

uma vem da

misturado

com

a

operagoes conexas. Nesta experiencia as
tureza

chegam a aparecer,

tres substancias

da na-

seja qual for a natureza, propriedade

ou composigao com que apareceram contidas nas coisas de todo
o universo do mundo.

No

segundo grupo estao todas aquelas coisas que

brem fortuitamente, sem nenhuma experiencia

se desco-

anterior.

Em

ter

aquele que

so

tenha pensado

Eu digo que absolutamente nenhuma. Pelo conretrocedendo de uma coisa para as outras, chegaremos a

trario,

primeira, origem, das demais, possuindo assim a arte de Vulcano.

Saibam que nunca serao doutores em medicina se desprezarem semelhantes Ugoes e conferencias. Mas devem perguntar
qual foi o primitive metodo de ensinamento e entao comprovar
que esse e o nosso metodc.

Reconhegamos entao o nosso primeiro mestre na natureza
pois se alguem diz; "faz isso eu aquilo que se
curara", e precise sabermos exatamente o que e que foi dite.
de Vulcano,

O

merito de tudo isso recai sebre aquile que e a saude

mesma. Por
medicos, ou

devemos

isse
seja,

ir ate ao fundo dos conhecimentos
da nytureza, pois dc outro mode nao pode-

riamos nos considerar verdadeiros medicos,

Por isse, quando quiserem conseguir uma base correta, e
conveniente que nao penscm nem tratem de coisas invisfveis, mas
das perfeitamente visiveis e palpaveis, porque nao existe melhor
motivo de reflex a o para o medico do que contemplar o que Deus
poe diante dos nossos olhos c nos leva assim, diretamente por
nosso Salvador, ao fundamento dc tod a a verdade,

£

sedugao.

No primeiro desses grupos estao todas as verdades- que o
fogo proporciona quando por meio da arte de Vulcano realiza a
transmutagao, fixa^ao, exalta^ao, reduggo, transposi^ao e outras

pode

experiencias

desta maneira?

a

precise que a medicina estcja prcsenic e seja tangivel

maxima

mente

e

com

evidencia, de tal sorte que possamos toca-la visivel-

nao como

em uma sem bra.

Accntece que todos os que uao sabem vcr com essa visao
do fogo acreditaram. que a medicina era algo invisivel, donde
resultou esse desvio sobre o qual assentaram o edificio de sua
medicina incerta

e

movediga.

As explicagoes que acabamos dc dar nao bastam para com-

m

preender

como

que

corresponde

isso

existe

quatro
a

fc,

hum ores

distintos

no homem. Digo

apcsar da insistencia que fago

afir-

tais

(>?
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mando que
nao da

fe,

mcdicma deve ser construida diante dos olhos e
alma e da
exceto quando se trata de doen^as da
a

salva^ao eterna.

A

medicina do corpo

e visivel

sem nenhuma

fe.

Fora

isso,

religioes erracertamente existem coisas erradas como existem
veem curados
se
Senhor!"
"Senhor,
dizxm
das. Nem todos os que

pelo exorcismo.

uma

aplica
e

O mesmo

acontece quando um I'also medico
"faz isso ou aquilo

medicina e diz ao seu doente:

nao obtem nenhum

,

resultado.

que tambem nao
medicina nao faz caso de tais medicos,
cstes os desporquc
podem ser bons pastorcs dos seus doentes
medico faz
do
parte
conheceram. O conhecimcnto do doente per
presenga e
cuja
aquelc
parte de sua medicina. Por isso, somentc
medicina
a
toda
dar
dc
reclamada e o verdadeiro medico capaz

A

da

CAPITULO

II

(Sobre as tres primeiras substancias)

terra.

e cxplorar as
resumo, o fato de que dcvemos conhecer
pel a simples innao
Imente,
amenta
fund
substancias subsiste
natureza e a
pela experiencia da dissolugao da

Em

tre<-.

teligencia

mas

pesquisa dc suas propriedades.

toda
Da mcsma forma o homcm dcve aprendcr
dc um
do grande mundo ou macrocosmo, e nao

ria

mo

siui

sabedo-

so organis-

ou mtcrocosmo.

{quae medlvum
c por elc, o coniieo conhecimcnto do mundo e, ncle
integrat)
que scjam duas co.sas.
cimento do homem. Isto nao quer dizcr
pela cxpenencia.
mas uma so, que finalmentc sera completada

Todo medico

sc

faz

nesta concordancia

mundo existem
em cada um dos seres.

Entre tod as as substancias do
corpos sempre vemos reunidos
substancias

—

ponuntut)^

compoem

enxofre, mercuriq e sal

—

tres

cujos

Estas tres

ao se unirem (com-

os corpos^, aos quais nada podera ser acres-

centadc, exceto o sopro da vida e o que com ete se relacione.
Quero dlzer que sempre que tenham um corpo qualquer em suas
maos, estao tambem' tomando as tres substancias sob uma so
forma ou especie. Falaremos entao d ess as tres coisas, porque na

forma sob a qua! existem

se

encontra toda a saude.

Assim, quando pegam com as maos um pedago de madeira,
testemunho do que estao vendo dira que se trata a,penas de
um so corpo, Sem duvida isto nao pode ser de nenhuma utilidatic ou beneficio, ja que o mais ignorante dos homens pode ver
a mesma coisa. Voces, ao contrario, devem saber que tern nas
maos o enxofre, o mercurio e o sal. Se realmente cliegarem, a
pcrcebe-los separadamente, seja por seu aspecto ou contato, digo

que terao adquirido finalmente os olhos e a visao de um verdaileiro medico, ja que o medico deve perceber estas tres substancias com a mesma precisao com que o campones ve a simples
madeira.

sc

Este exemplo deve nos t'azer pensar que as
encontram igualmente no corpo do homem.

tres substancias
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o
Ainda que nos ossos humanos estejam juntos o enxofre,
que
osso
urn
e
que
o
e
dizer
podem
mercurio e o sal, somente
depois
conhecem a razao e o mecanismo de suas enfermidades
as
que
mais
por
Porque
separadamente.
de te-los cxamjnado
todos,
percep?ao
de
da
alcance
ao
estejam
aparencias exteriores

fumaQa alem do mercurio, assim como nada pode
sem que seja sal.

A

que a
necessario entao que as tornemos visiveis. Ainda
ver,
de
maneira
medicina seja reladvamente defeituosa nesta
a
toda
com
ievantando os veus que as cobrem

E

temos que

ir

paciencia e acabar mostrando a natureza

em

suas menores subs-

(

da primeira materia, ao lado da qual

— encontra-se

£

conseguir.

preciso portanto conhecer primeiro estas

tres

substan-

propriedades no macrocosmo {in magna mundo)
com facilipara poder se referir a elas e depois encontra-las
corpo humano (microcosmo), compreendendo assim o

cias e suas

dade no
que ele

e e

Para

madeira

:

acontece,

o que

entendimento voUareraos ao exemplo da
observarem o que
se queimarem o corpo da madeira e
o enxofre
verao que existe uma coisa que aide

transforma

um melhor

—

em

cinzas

— o mercurio — uma
— o
Este fenomeno
,

e

de queimar
mas da ao medico um

sal,

clinico.

Fiquemos pois com essa ideia de que as tres substancias
exissao encontradas separadamente em todas as coisas e que
nao
substancias
tais
se
E
que
elas.
todas
em
tem igualmente
sao perceptiveis a primeira

rem

visiveis

sob

a

vista,

infiuencia

Somente o enxofre

falarei

da

arde, e

tambem da segunda

aqui sobre a primeira substancia porque

podem

se revelar e se torna-

direi

volatilizada

permanecendo assim incapturavel.

t'ixar,

Da mesma forma, tudo
olhos em esplendidas

como

aquilo que arde,
brasas,

e

o

aparecendo aos

enxofre.

Pois

assim

o mercurio se sublima pela virtude de sua volatibilidade,

o enxofre, que e fogo, re pre sen ta a terceira substancia das que

formam

a constitui^ao

Depois do que

foi

do corpo.
expos to devemos deduzir a teoria que

nos permita estabelecer claramente a natureza do mercurio, do
enxofre e

do

sal

que encontramos na madeira e em todas

as

em que grau e forma entram na composi^ao
do microcosmo (do homem). Pois ja sabemos que o corpo do
homem nao e outra coisa senao que enxofre, mercurio e saj:
outras materias, e

substancias onde se alojam a saude e as doencjas, e tudo o que
sc

relacione
Insisto

com
neste

elas.

ponto porque verdadeiramcnte e nestas tres
a razao das doen^as e nao nos

substancias que encontramos

arte.

nada pode

nao

mas somente de medicina.

que onde existe fuma^a, la estara a segunda
e sublimada pelo fogo. Porque ainda
substancia,
que o mercurio nao seja visivel separadamente em seu primeiro
estado, o c pelo contrario no momento de sua fuga, quando
se transforma em fumo, ultimo estado sob o qual nao pode se

Mas

outra que se

a madeira confunde o homem rustico,
para possuir
principio inicial da maior importancia e o prepara

o olho

Nao

estou tratando agora de filosofia,

nossos

nele existe.

outra que faz fumacja

e

separa^ao.

ponto e em
Se meditarem sobre isto, e chegarem ate que
reduzida,
ser
pode
coisas
das
materia
quantas classes a ultima
perfeitamente
elas
todas
em
estao
vcrao que as tres substancias
que o
entre si. Com isso o medico consegue o

podem

—

unida no corpo vivo. Pois se e certo que tudo
o que se encontra no corpo vivo esta ao alcance do povo, nao
c da mesma forma quando se trata das substancias para as
quais, segundo explicamos, e preciso um trabalho prevlo de

tancias.

independentes
impostor ou o profano nao

cinza e a substancia, ou melhor, a parte da materia que

eompoe a madeira. E ainda que ela seja a ultima e nao a primeira substancia, serve para testemunhar {tcstatur) a existencia

essa visao especial
OS medicos e que tern a obriga^ao de possuir
das coisas
segredo
qual
o
da
atraves
{contuitio)
do interior

nos e dado.

virar cinzas

se transformar

em

quatro elementos ou qualidades.

Assim, por exempio,
)nuitas outras substancias

ainda que as pedras, os metais e
nao possam arder, faltando-lhes pro-
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medico entao deve saber que as doengas nascem da
tres substancias e nao dos quatro elementos,
pois nem a sua natureza e nem sua forga tem retagao com a
medicina. Isso porque os humores nao sac mais que verdadetras
matrizes, como teremos oportunidade de explicar no parentesis

O

chegam

combustiveis,

priedades

a

se

tornar

incandescentes

ciencia da alquimia. O mesmo
iflagrabilia), como demonstra a
diversas substancias,
pode se dizer com relagao a sublimagao de
inclusive o sal.

que os olhos
Assim, a arte pode colocar em evidencia o
processo de separaeao
dos leigos nao podem ver, ou melhor, o
nossos olhos.
qual todas as substancias aparecem diante dos
pelo

e da natureza
Se agora quisermos falar das propriedades
da seguinte
questao
a
considerar
destes tres principles devemos
enxofre e
o
mercuric,
o
encontra
maneira: a natureza onde se
toda a
E
adoecer.
faz
ou
cura
o sal, sendo ela boa ou ma,
possui
substancias
dessas
uma
cad
a
substincia, por assim dizer,

sua natureza caracteristica.

mesmo corpo,
Se estes tres principios se misturarem no
uma so forma, que se
suas tres naturezas se manifestarao sob
natureza indiviexpressara apesar da predominancia de cada
dual e nao a da substancia

comum

resultante.

do que
principio todas as naturezas sao boas, apesar
doenda
aparecimento
nao ser favoraveis, provocando o
separa,
se
natureza
da
permitira saber que parte

Em
podem
ga.

Isto nos

possivel se ver
porque somente quando uma delas se separa e
tantas doenexistira
que
significa
as outras ckramente. O que
gas quanto naturezas, e que,

em

E

a esta pri-

alguma coisa
Entretanto o fogo de Vulcano nos ensinou
subsprimeiras
tres
das
sobre isto ao nos dar o conhecimento
pelO
enxofre,
pelo
enxofre,
identificam com o
que se
mercuric per suas semelhangas com o
operagao.
cte uma so e semelhante

tancias

mundo

— ou

elas

sal ja

que se originam

perten9am essencialmente ao grande

— devem tambem
mundo — ou microcosmo —

macrocosmo

ser interpretadas

que e a
coaguda
resulta
natureza do homem, cuja primeira materia
limbo.2*
no
lagac das tres substancias e dos quatro elementos
e referidas

24
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—

ao pequenc

Elementos da alquimia.

relative a esse ass unto.

Essa e a razao fundamental pela qual somente ao medico
cabe o conhecimento e a exploragao destes tres principios em
cuja substancia existem as causas de todas as doen^as em estado latente.
Isto tem ainda maior interesse porque o homem nao pode
durante a sua vida ver nele estes tres principles que semente
sao perceptiveis depois da destruigao. Per isso farao bem se

aplicarem seus espiritos no conhecimento dessas coisas que motao esplendidamente no homem sao, justamente antes que

ram
a

morte as dissolvam.

Enquanto o enxofre, o mercurio e o
homens nao ficarao doentes, caindo em

sal est! ve rem vivos, os

estado no entanlo

tal

da maior imporelementos se dissolverem. Por
tancia para nos medicos colocar toda a aten^ao no estudo do
processo dessa separa^ao, pois na verdade somente a vida
se

isso e

tais

como um

pane cobrindo todas as coisas

—

—

nos oculta os prin-

cipios das substancias.

Vejam por exemplo como

qualquer case, para falar das

naturezas e precise conhecer a primeira materia.
meira materia vamos dar o nome de "Fiat".

Ainda que todas

perturbagao das

Ljsta

a morte. Inclusive
se dissolvendo

csta

e

formoso e homem enquanto
que se preduz nele com

vivo, e a extraordinaria destruigae

quando morre apenas

um

dos seus membros

nas tres substancias.

Sem diivida nao devem se esquecer de que tudo o que
na morte tambem esta na vida, so que com menos brilho

c enfeites.

Igualmente quando um cedre e langado ao logo, tao forvida, veremos aparecer imediata e espontaneamente
nele todo tudo o que a vida mantinha oculto. E assim aeon-

moso em

tece com. todas as outras coisas.

Quere que todas as coisas que possam ser denionstradas
df diversas maneiras sejam apresentadas de acordo com os seus
principios, de ondc devem derivar as suas doen^as.
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Rcpetimos entao: todo o corpo que conserva unidas suas
contrario,
substancias se encontra em boa saude. Pelo
que unia
acontecera
desagregani,
ou
dissolvem
elas se

condi^ocs^ costumes, propriedades e

nhuma doen^a podera

quando

de urn
apodrecera, outra se inflamara, e a ultima se dissipara
enfermidades.
verdadeiras
assim
aparecendo
outro,
de
modo ou
o corpo se mantiver unido estara isento de doengas,
logo que se dissolva

interessa ao

Darei

(dissfpetu)

Alegro-me de

manifestara tudo o que

quando conhecemos

vintc

falado assim, pois na verdade todas as

homem

no seio do limbo

c outras

outro exemplo:

ter

naturezas relativas ao

medico saber.
uni

sem o que ne-

fa to se

as substancias.

Enquanto

Mas

naturezas,

que de

esqueceram
ao escrever que as doen(;as nascem dos quatro humores, que
nunca tiveram a menor afinidade com os elementos e nem com
exist ir; coisa

se

encontram na doenc^a,

e

umas

perfeito,-'^

ho-

unidos por urn pacto ou uma crenga, e depois
os encontramos novamente, mas separados, potempo
de certo

mens

distintos

demos reconhece-Ios pcrfeitamente
qual

urn por urn e inclusive saber

o motivo da dissolugao de sua sociedade.

foi

E na separagao que podemos conhecer todas as coisas,
re mepois somen te destc modo saberemos o que se separou,
caso.
cad
a
a
en
tc
correspond
principio
o
justamentc
dia ndo
Caso nao trabalhem desta forma somente restara o principio

destruicjao de toda a soberania.

da morte, ou melhor, a

Resumindo; o enxofre, o mercurio e o sal sao as tres priocultas e
mciras substancias que durante a vida permanecem

com

que

n

separa(;ao da vida se revelam

c

se

manifestam.

prcciso que o medico conhei^a lodos os nomes, generos
na presen^a de
c cspecies dessas substancias de tal maneira que
qualquer doen?a possa dizer: "esta e uma doenga provocada

£

dade dos vinte

E da mesma forma como no exemplo da sociehomens quando esta terminou, possa dizer: "isto

ou aquilo

a

por

tal

causa'".

foi

causa da ruptura,

maneira". Nunca digam: "cla

foi

e

esta

se

produziu de

provacada pela colera,

a

tal

me-

a
lancolia ou a fleuma", mas afirmem que "o homem e quem
ao
causa
atribuir
a
justo
provocou". Sign if ica ndo que e ma is
homem mesmo do que a colera. Os medicos que me escutam

devem

reter isto

como

urn verdadciro

as

quatro

70

tres substancias.
agtias,

os quatro astros,

os quatro fogos,

os quatro

i

It

LXXXVII do Speciiltini introditctionum mcdiciiudiitui)
que provalmente nao conheceii os cscritos de Paracelso, ja manlem cerias reservas a propos.ito dos temperamentos, e, mesmo
setido oficialistn.
iiiiu
gosta de fazer os temperamentos depcndeccm iinicamente dos humores,
It
que Ihe iiispirou couceitos notaveis como este: "non ex humotibits. sed vx
ixiiMiliiriofu' propria, clejiiiientliim est carport teniperanienthutn,
quae Uiinionnu
Mini numina periti artificis iion est turpvri uccomodure",
ou seja: "Nao sao os
humores, mas a propria tonstitui^ao. o que define o temperamento do
corpo.
que os humores niio passam de nomes convencionais que alguns pratico^
in[)rrj:am c nao o que forma n cnrpo".
in

Uap.

e

f-ernel,

axiom a.

Saibam entao que todas as doen?as devem ser
ao homem, motivo pelo qual devemos Ihe atribuir os
mentos, as

—

Paracelst> lepeie term nan te men tc a leoria dos quatro hii mores
-5
assim como a dos quatro temperamentos (compleigoes),
o que ainda nao (bi
ili'vitlamente levado em conta por aqueles que se referem
moclernamente a
•uiu "spaginca", on dos humores.
Paracelso se excliii ncsle ponto nao so
dos salenistas oficiajs, m;is tambem dos hcrmetistas. entre os quais por exemplo Arnaldo de Villanueva, em seus comentartos sobre
a escola de Salerno.
Consagra urn longo capitulo ao esmdo dos quatro temperamentos,
chegando
admitJr aie oilo compleieoes resultantes da mislirra dofj quatro humores

referidas
tres

as quatro
ares,

e

ele-

terras,

todas as

Ill

I
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Observem agora quais sao as tres coisas que
de geradoras do estado doentio.

i

chamamos

O sulfur, ou enxofre, nao estimula ou incrementa o dano
que pode produzir, a menos que seja de natureza astral, ou
melhor, a menos que uma faisca de fogo se una a ele. Neste
caso ele se desenvolvera de um modo masculino (virescit) sob
a excitagao da faisca, pois nao ha nada mais viril do que se
consumir no fogo. Por isso, quando uma doenga surge com

nada chamar o enxofre
determinar qual e a opera^ao

essa origem, sera preciso antes de mais

proprio

pelo

nome,

e

depois

masculina na qual se desenvolve.

CAPiTULO

Existem muitos enxofres: assim a resina, a goma, a tereo azeite, a aguardente, a axon-

III

bintina, a gordura, a manteiga,

ga(?)

(Sobre o modo de agao das tres primeiras
substancias, o sujeito intermediario
e sobre a alquimia)

.

.

.

quando falamos de

um humor

e

um
nao

corpo

c,

por outro lado, o que o medico dcve

Ouanto ao humor, nao
(;a

por

nomes par-

uma

A
mor

iratar.

proposito do

material,

sal devem saber que ele existe como humas que nao conduz a doenga nem se une ao

sendo o seu astro a decisao que o torna viril {mmculta).
sal, da mesma forma que o espirito do vitriolo, do alumen, do tartar o, e do nitro, se manifesta desordenadamente ao
astro,

c certo,

como

assente ncle, pots nao e baseada

sc

outras coisas designadas por seus

.

Quando o fogo cai sobre qualquer uma dessas coisas, unico
como seu nome indica, se realiza a primeira
parte de uma operagao que chamaremos de materia pecante.

coisa desconhecida c rara.

O

alguns, final-

astro verdadeiro

corpo,
a

e

ticulares.

cnxofrc, o mercurio c o sal sao tres humores, entendendo que

cstamos nos refer indo concretamente a

homem

.

bem em muitas

dizer corpo. Por isso,

outros do

animais,

mente, dos metais, como o azeite do ouro, da prata, do ferro,
ou das pedras como o licor do marmore, do alabastro etc.
Da mesma forma se produz em algumas sementes, como tam-

As doen^as foram criadas c devem ser conhecidas segiindo a natureza viril. ExpHcaremos isto com mais detalhes: o

humor quer

v6m da ma-

sac outros tantos enxofres. Alguns

etc.,

outros dos

deira,

quereni, que a doen-

nele e

Pois o

nem produzida

Como poderia ser enviada aos hunatureza semelhante a nao ser pela influencia do

ser dissolvido

clc.

O

que gcra a doenga c a entidade substancial (en.v sub.stanciale) que precisa alem disso, sejam quais forem as doengas, de uma natureza masculina ou viril na totalidade do limbo
astral. Com isto fica definitivamente eliminada a influencia dos
humores, que, como se sabe, nao possuem nada que venha dos

*

mores
astro?

uma
Sem

(resolvitur).

diivida todos os

medicos guardaram o mais abso-

lute silencio sobre isto.

E ainda digo que se nao tivessem cometido outro erro
que o de omitir sistematicamente a influencia do astro em todas

astros,

Essa e a razao pel a qual tod as as doen(;as

devem

ser

uenero masculino.-^

do

—

26
Esta observa^ao nao se jiistifica alem do latim, onde doenfas
[morbus) e masculino, mas nao em alemao, f ranees, espanhol e portugues. Sem
duvkia a observacao foi feita para desmascarar os inimigos de Paracelso quando diziam que e!e nao sabia latim.
^
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Por isso,
nao querem continuar unidas {indivisa)
entre si, a vida termina e o corpo se desintegra. A segunda
acontece pela dissolu^ao violenta que se produz no nascimento,
durante a educagao, ou em qualquer momento pelo arbitrio da
nossa vontade, atraves da qual induzimos e excitamos os astros
esta e a propria vida tao logo a concordia se dissolva,

quando

doen?as, bastaria isso para afirmur
as causas c tratamentos das
a areia ou sobre o barro.
que eles construiram seu edificio sobre
sais: como a calc as
Saibam tambem que existem muitos
os de antimomo, a
arsenicos,
cinzas Assim como existem os
especia.s que
doen9as
geram
e
marcasita e outras que provocam

imediatamente

tomam nomes

e

vem espontaneamente, ainda
que o corpo permanega unido e seni se dissolver, sem que possamos atribui-la a nenhuma forga exterior, representando simplesmente o fim. Isto acontece fatalmente com todas as coisas,
por melhores, fortes ou magnificas que sejam, ja que o tempo
ha de leva-las fatalmente a este ponto. Fim para onde tambem
o homem sera conduzido, pois sempre serao poucos os anos
contra nos, Enquanto a terceira

naturezas propnas.

e viril por si mesOuanto ao mercurio, cuja natureza nao
deixando dn
ma precisa da inftuencia do sol para sublimar-se,
conservando sempre a sua essencia era
ver'sas combinagoes mas

um

so corpo.

A

diferen?a dele para o

sal

e

de sua vida.

o enxofre esta precisamente

mamfestar sob
neste fato, pois enquanto esses
sua
dependendo
unico,
sempre
multiplas formas, o mercurio e
vadistmtas
das
provoca
natureza e as diversas doengas que
caum
repetimos,
confere,
ria?6es do astro. Isto e o que Ihe
corpos podem

se

Estudaremos agora a razao pela qual estas

ram

as doen^as,

si

com

seus

nomes

e

Emre

titulos especiais,

elas,

es-

convem atn-

azeite de

de Cristo: "todo o reino que se divide contra

mesmo;

um

sera possivel investigar

,

^'anima'V

razao da

si

mesmo^

exis-

somente as aparencias.

"sopro vital" ou
"entidade
tudo
das doengas, sendo primeira materia
e
medicos
dos
tencia
esta
que
o
tudo
materia
o que esta antes desta vida, e ultima

das doen^as e a razao da abundancia dos medicos.

depois.

cada homem, podendo ser comparada

vivente",

O
nao

c

corpo intermediario
que chamaremos de -'sujeito'' do
mas o que esta
enunciamos,
somente o princtpio que
em separado
vida
a
saber:
substancias, a

constituido pelas tres

(seposlta), a essencia e

a

natureza, a qua! nada

podemos

acres-

Isto

e

a medicina

I

OS humores constituem

em

si

e

uma

verdadeiro fundamento

o

Alem

disso,

coisa caduca, que nasce e morre

{anni), nos quais todas as coisas se

com

com

os circulos de Platao

renovam continuamente,

segundo explica Arnaldo de Villanueva.

Voltando ao assunto, direi que somente aquele que coa fundo os capitulos da destrui^ao do reino pode ser
considerado sabio e admitido na ciencia que demonstra ter mais
tiheceu

centar ou subtrair.

que

''sujeito", dirci
Agora que sabem como existe o nosso
a primen'a
maneiras:
tres
de
rompido
ele pode ser ferido ou
vida
o desa
quando
acontece
que
c
o
acontece por si mesma,
ramesma
a
tern
paz
a
vida
e
troi, pois e preciso saber que a
acabando
paz,
ha
onde
existe
ia
zao' de ser. E que a concord
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pere-

que se as coisas devem morrer e preciso que sc produzam guerras inter nas nos diversos membros, e que o corpo,
assim dissolvido, raorra de uma ou outra maneira, ja que nao
cera", e

em sal.
tudo o que possa se reduzir novamente
entre essas tres
Devem saber que o homem foi colocado
e
o "corpo vjvo
corpo intermediario que

substancias e

tres coisas fo-

todas as suas infinitas especies e variedades.

amendoas feito em Napoles e diferente do que
no lago de Como, e que em geral as plantas nascid^s
nas montanhas sao diferentes daquelas que brotam nas planicies. Saibam que a razao dessa diversidade esta nas palavras
que

tao contidas nestas tres
sulfuroso c capaz de quemiar
buir ao enxofre tudo o que seja
c ao
ao mercurio o que suporte a sublimagao,
sal

com

se colhe

substancias.

por

criadas

Pois e notorio que a resina de Retia e diferente da de Norica,^''

rater masculino.

Todas

estas tres coisas

bases.
27

Distrjtos

vizinhos de

Panonia,
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cor
conclusao, e para que todas as doengas- sejam
quais
nos
seguida,
em
livros
tres
faremos

Como

nao devemos nos limitar ao traiamento das doengas desta
ou daquela regiao, sem que possamos fazer nada contra as que
sejam de uma natureza mais estranha.
se

nhecidas devidamente,

o desenvolvimento de tudo aquilo
tempo.
das doengas, de nos mesmos e do curse do

sera expHcada a produgao e

que pode

vir

O

com efeito, somente deve ser medico das doenmas nao daquelas que ignora. Por isso nao
deve se preocupar como nos de serem influenciados pelos arabes^ barbaros ou caldeus, E nao acreditar em nada daqueles

que se o medico quiser conhecer
comegar descobrindo as doendeve
doengas
o homem e suas
que a natureza sofre no grande
universais
9as de todas as coisas
sua vez sac as mesmas que
por
que
macrocosmo,

Com

isso fica estabelecido

que nao passaram pela prova do fogo, pois isso nao e verdadeira medicina, ja que, como temos repetido, o fogo e que

mundo ou

causam os sofrimentos humanos. Assim,

tal

medico,

gas que conhega,

coisa sofre desta

cria

mas tudo sofre no
maneira e uma outra de modo
do limbo, e logico
totalidade
homem. Pois se o homem vem da

o medico.

diferente,

Aprendam

tambem chamada de

spagiria,

o falso do verdadeiro.
porque ela
provar todas as
e
natureza
poderao
possuirao
luz
da
Com ela
a
coisas claramente, dissertando sobre elas de acordo com a \6~
gica e nao pela fantasia, de onde nada de bom pode sair, A nao

males. A
que carregue em si todos os bens e todos os
para que
(medium)
do que Deus estabeleceu urn intermediario
e da ormedida
da
atraves dele continuemos sem nos desviar
coisas.
das
dem preestabelecidas (proefiguratus) desde o comego
partir

por

pois a alquimia,

Ihes

ser

medicos
As doengas estranhas devem ser estudadas pelos
(sumere
concordancias
as
aplicando
metodos estranhos,

coisas

assim

ensinara a distinguir

como

essas historias

infundadas e artificials
um genio rico e bri-

sobre os quatro humores, improprias de
Ihante.

separando as coiconcordaniias) correspondentes, preparando e
materia com a
ultima
a
corpos
sas visiveis, e reduzindo seus
ajuda da arte spagirica ou da alquimia.^^

mos

doenga, tereEntao, encontrada a substancia que gera a
conseguido o conhecimento de todas as doen?as, sempre

que esta substancia

seja

capaz de reduzir todas as coisas, pois

—

e urn
e reunir
28
Spagyria, das raizes gregas "lirar, extrair, separar
primeira ves: por Parapela
empregado
sido
ter
parece
que
lermo moderno
smonmo de alquimia. fcm suas
celso e que todos os autores tomam como
conceitos ou operaijoes fundamentals da
dois
os
estao
etimologicas
'rakes
duas
Paracelso a ideia primana
auimica- a analise e a sintese. No pensamento de
significa a arte de separar nos
Tinha urn sentido mais elevado ainda, pois
umcos que, deviam ser emprecorpos OS fermentos purissimos de sua essencia,
envolvente, mativa c mdusive
gados na medicina, excluit^do portanto a massa
e
solve
para isto os termos
prejudicial. Alguns outros atquimistas usaram
corresponde^ mais uma vez
"coaRUla" Mas seia de uma ou de outra maneira,
que
fazer o conceito do "principio ativo
a Paracelso o ti'tulo de precursor ao
toda a quimiotcrapia. Alem disso histo^
hoje domina toda a farmacologia e
a parUr do seculo 16 O.
ricamente a seita dos spagiristas se desenvolveu
muitas vczes pela Faculdade
medicos que faziam parte dela foram censurados
reis de Franca Ihes prestaram ajuda
de Paris mas em compensasao todos os
premios, especialmente a partir de Henrique
e apoio sob a forma de pensoes e
mmeral -ou yatro-quimica,
VI ate Luis XVI. Sua base, era a medicina quimica
nos seculos prcceopondo-se assim a medicina vegetal que linha dommado
,

'

dentes.

1.7?
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I

como uma bebida que

tivesse

enchido o estomago excessiva-

mente, e Marte que esta determinando.

Quai
este

A

e entao a natureza dessas coisas?

verdade c que

assunto diz mais respeito ao astronomo que ao medico.

Por isso dizemos que as compieigoes nao perteiicem ao campo
da medicina, nem sao materia ou causas de doengas, correspondendo a vida e ao corpo fisico.

O fa to da doenga ser quente ou
quer dizer que tenha alguma rek?ao

CAPITULO

que

IV

agora sobre as complei^oes. Quando se diz
pessoa e sanguinea, colerica, fleumatica ou melancoli-

tal

ca, afirma-se

falar

uma

ceisa completamente

sem

razao.

E

isto

provado facilmente de muitas mameiras. Uma delas, talvez
que as compleia meihor e mais importante, e justamente a de
Uberalidadc
toda
com
concede
vida
t;6cs sao produtos que a
nSo tem
estas
compleigoes,
as
confcrc
Pois bem. Sc a vida
sao de
nao
elas
isso
Por
substancias,
tres
nada a vcr com as
o que
em
si,
vida
que
a
ja
medicos,
os
muito interesse para
meO
influencia.
toda
a
de
foge
relacione,
dela emana ou se
com
{tmmit)
que
passa
tudo
que
de
esquecer
se
dico nao deve
de
vida nao tem relagao com a teoria medica, e que se trata
a

ponde na realidade ao corpo

No

corpo, isto

e,

aquiio que so

mas

corres-

as substancias,

?H

mas Martc. Assim, quando

a

bills

sc cicumula

e

unica maneira: quentes,

Esta condigao resulta de

As manias sao uma
alguma,

derrama

e a

coisa

uma

frias,

ou umidas.

so qualidade c nao de duas.

quente,

sem secura nem umidade

uma umidade sem

hidropisia

secas

calor

nem

frio

de

especie alguma.

Assim estao consUtuidas as enfermidades. Em medicina
nao se considera mais do que um so grau e uma linica condigao,
sem compleigoes duplas ou bigeminadas. As dualidades nao
podem subsistir no estado doentio, ja que assim se subordinani
a vida e nao ao medico. Por exemplo: o que diz respeito ao
medico uma coisa que seja bela, brilhante e colorida?

Ao

na natureza, nao se encontram as com-

na
OS habitos ou as maneiras provem da compleitjao, porque
coprovoca
a
que
bit
is
a
astros.
Nao
e
vcrdade eles wem dos
lera,

uma

sejam de

sao.

porque quando dizemos "isto esta
quente ou tem tal calor" nao indicamos a compleigao da coisa
mas da natureza da substancia, que nao gera por si a saudc
nem a doenga e que nao correspondc ao corpo vivo,
costumes,
Igual falsidade se comete quando se diz que os

pleigoes

As condi?6es das doen^as podem ser quentes ou frias, mas
nao umidas ou secas ao mesmo tempo, ou bem limidas ou secas,
mas nao quentes ou frias, pois sua constitui^ao so per mite que

podc

ser

urn grave erro refer ir ao corpo doente

nao

sec a,

as compleigoes,

A compleigao e algo duplo e simultaneo: quente e seco,
ou quente e umido, ou bem frio e seco, ou frio e umido, que se
converge ate a natureza elementar, sobre a qual nos absteremos de falar aqui.

(Sobre as compleigoes e os "arcanos")
Vamos

umida ou

tria,

com

o

frio,

contrario, se

a secura,

que esteja

so,

querem saber o que e o calor somente,

ou a umidade, e preciso representa-las
O que nunca e uma coisa com vida.

em

algo

Entao,

somente assim, ou pelo acrescimo de influencia dos astros a
doen^a se faz presente.

Quando o corpo
mas uma
o

calor,

so,

o

investigar.

se

abrasa e sinal de que alguma coisa,

Essa coisa e que o leva para
ou a umidade, e que o medico deve
novo exempio: quando alguem faz uma

o invadiu (invadit).

frio,

a secura

Daremos um

79

esquenta, a causa esta no calor e nao na secura.

ou provoca uma deformagao em outra pessoa, ou corta
o proprio pe, nao provoca com isso o calor, o frio, a secura ou
mais.
a umidade, mas uma agressao, um golpe (ictus), e nada
ferida,

come(;o das doen^as e mais ou menos assim, pois mesmo
que nada
as de natureza interna nao passam de feridas ocultas
isso
tern a ver com o calor, o frio, secura, ou a umidade. Por
{genuina)
podemos concluir que a arte verdadeira e natural

O

consiste precisamente

produzidas no

Apenas

e

em

fntimo

"encarnar".

Nao importa que

sejam quentes,

frias,

precise que saibam que elas

secas

as coisas

ou umidas.

estao efetivamente

na

Por mais que as feridas queimem, infiamem e
febres, nao pode se dizer que elas sejam verdadeiras doengas.

Combatam diretamente a doenga
sam se deter nem se refrescar no seu

e verao
esforgo.

como nao

O

preci-

que acrescen-

tamos foi para mostrar o erro e os defeitos de sua arte, ja que
nao sabem tudo o que se refere a encarnagao como deveriam
saber por obrigagao.

Na hidropisia essas coisas da encarna9ao sao tambem as
os sais dissolvidos, e nao o que e frio ou quente,
expulsam
que
ja que a medicina nao foi constituida assim.

A mesma razao explica a virtude purgativa da coloquinUda
complei?ao,
e do iurbito 2^, que tambem nada tern a ver com a
natureza
da
mas
compleit^ao
nao
da
virtude,
tal
tiram
que
e

Razao pela qual todas as virtudes das coisas sao
corverdadeiros "arcanos" enquanto curam as doen?as que Ihes
Recordem
compleigao.
de
intervengao
respondem, sem nenhuma
masculina.

que acabo de dizer porque

isso encerra

uma grande

vcr-

I

dade.
I

I

Saibam agora que tudo o que vem com a natureza, com a
natureza se vai. Assim, quando a agua apaga o fogo, o responsavel por isso nao e o frio, mas a umidade. E quando o fogo

—

Existem diias especies de Uirbitos, a mineral e a vegetal, ambas purprimeira e a raix de uma planla da famiHa das convolvulaceas
{Ipomea Titrpethiim) de propriedades semelhantes a jalapa, que provavelmente Paracelso nao conheceii, ja que foi importada das indias, ignorando-se
atnda suas rela^oes e origens no Lexicon de Castdli, de 1746. O turbito mitrineral c tim prccipitado docc dc mercurio, sem nenhum corrosive (sulfate
que Paramerciirico), insoluvel e ruim como prcpara<;ao farmacologica, ao
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gativas,

A

Assim a doenga, como uma espada incandescente,

nada.

esta

tncidindo sobre a complei^ao.

E quando o
o fogo persa

^o^

enxofre do corpo se inflama e explode

como

a medicagao nao podera ser outra senao apagar

Razao pela qual os resultados terapeuticos
obt6m por meio do frio sao senipre duvidosos, porque

a citada combustao.

que

se

o importante

provoquem

carne.

tudo

Logo,
que
governa a doenga e algo de semelhanga perduravel e nao os
acidentes transit6rios da materia (sed non quod materia peccans
sit) (como por exemplo a cor) que nao acrescentam nem tiram

Apagar
nenar

e apagar esse fogo invisivel.
e

uma boa

{refrigerare

finalidade.

venerium

est),

Esfriar,

chamar

ao contrario, e envee

provocar

outras

doenfas.

Queremos dizer com isso que Deus nao pede que fagamos
ou aquilo conforme a nossa habitual determina?ao, mas de
acordo com a medicina perfeita que esta baseada na boa ordem,
como vimos no exemplo da agua e do fogo.
isso

Por
a fim de

mente,

que abramos bem os olhos para esta arte
que possamos distinguir as coisas nao so medicinal-

isso e precise

mas com a verdadeira

visao do fogo, e nao

contemplagao dos rusticos e dos

com

a simples

leigos,

Isto ha de ser o fundamento do qual partiremos para o
estudo do tratamento medico, logo que nos separemos definitivamente das compleigoes e dos quatro humores, responsaveis

por tantas obscuridades nos conceitos. da medicina.

A verdade e que toda doenga tem que ser quente ou fria.
Qual poderia dispensar estas "cores"? Diremos que nenhuma.
Sem duvida elas nao passam de simples sinais e nao doen?as
propriamente

ditas.

E quem

toma-las

como

materia se enganara

fatalmente.

Quando

a testa arde, a cabega inflama,
corpo fica doloa urina avermelhada, o pulso rapido, e o figado ressecado,
o que isto significa? Quer dizer certamente que existe uma

rido,

30
ttuilns

—

Em diversos manuscritos de Leonardo da Vinci encontram-se fordos fogos que os antigos empregavam, aos quais Paracelso faz ahisao.

celso devia estar refcrindo.
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doenga, sem que estes sinais sejam
a sua imitagao ou expressao.

a

Sao apenas

enfermidade.

qual

pelo

liualmente na colica provocada pela retengao ou estreitamento encontramos sinais semelhiantes aos das colicas violentas

que produzem inflamagao,
Entretanto

que nos fazem
constipagao,

paralisia, sede,

podemos afirmar que nao sao
os

conseguimos

doente da

desaparecerao

acidentes

outros

essas impressoes

libertar o

imedia-

tamente.
e

os males

n© entanto que usemos a faca (bisturi?).
dizemos que a faca sera o "arcano" da pedra.
precise

Com

isso

£ importante que saibam quais sao os "arcanos" e suas
doengas correspondentes.

em
com as

quer dizer que todo aquele que pense

Isso

coisas frias para

combater as quentes, e as secas
nao compreendem a natureza da doenga.

usar

as

umidas,

Consideremos por exempto a mania ou loucura. Nada alivia
mais esta doentja do que a ruptura de uma veia, unico meio
nestes c^sos para atrair a saude. O "arcano" desta doen^a sera
entao a sangria {pMebotomia) e nao a canfora, o nenufar, o
,

sandaio, a manjerona, os clisteres,

nem o banho

E o que

e certo para a loucura
doen^as, porque todas se submetem a

Se agora alguem quiser dizer que

frio ^K

tambem o
mesma lei.
tal

e para outras

homem

—

Eram remedies

--

^

classicos cio

em

Saturno esteja

pois

jogo,

A

Saturno, e ela nao produz melancolia.

a falsidade do

humor

pode

a melancolia

febre quarta

se

manifestar

tambem corresponde
Por

isso

concluimos

a

afir-

melancolico.

Outras fantasias sao ditas sobre a fieuma do cerebro e a
colera do sangue, assim como dos rins, dos pulmoes, do csto-

mago, e do cora^ao. Se todos produzissem seu humor correspondente existiriam outros alem dos quatro aqui referidos cada
um de acordo com a sua natureza, sem que nenhum suplante o
Uigar dos outros.

Assim
colera,

bago, os rins, os pulmoes, a regiao que guarda a

o lugar da fieuma e da melancolia etc.

.

,

todos con-

servam o lugar que Ihes corresponde. Deixemos longe de nos
o pensamento de que o corpo possa se escravizar a quatro simMas conservemos
ples colunas de humores ou de elementos.
a ideia de que esses quatro elementos existem realmente,
Se

me perguntarem

o que

e

o elemento, responderei que

do mesmo modo
matriz do seu
fruto. Isso nao tem nada a ver com a secura ou o frio da terra,
c que nada representa por si mesmo, mas que precisa da uniao
e a

matriz do seu fruto (matrix sui jructus)

que, segundo toda evidcncia, a terra

tambem

e a

dos quatro elementos para se desenvolver.
sao e muito

melancoUco, estara usando um termo inexato, pois a luz da
natureza jgnora o que e melancolia. O correto seria dizer que
este ou aquele e lunatico, ou saturnine, de acordo com os seus
costumes. Porque e certo que os nossos costumes e as propriedades da nossa natureza foram feitos sob o influxo dos astros,
sendo que a melancolia nao tem nada a ver com isto. Motive
31

nossa ciencia.

melancolia se localiza no ba9o, cujo astro e Saturno, o
quando o ba^o estlver doente

perfeitamente sozinha.

mando

que eles trazem: para
faze-los desaparecer sera necessario apenas eliminar a pedra. E
el a nao sera eliminada com o calor nem com o frio, e muito
menos pe|a inflama?ao das compleigoes ou dos humores, sendo

Considerem os calculos

"Arcano"

A

vomitos e outras coisas.

em

que nao significa que sempre

softer, pois se

todos

como

nem adotada

nao deve ser admitida eni medicina

coluna fundamental

A mesma

coisa podemos dizer da agua, do ar, e do fogo,
fossemos confiar nas descri96es que fazem deles, podeliamos convir que voces jamais os conheceram. Porque se isto
)iois

se

tivesse acontecido,

ao menos

lao grosseiramente a natureza

um
do

pouco, nao teriam explicado

homem (microcosmo)

deixado observances mais inteligentes sobre

e

teriam

isso.

empirismo medieval contra a loucura.

assim o "remedio especifico".
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i

^1

o mais alto grau de

inalcansavel para

maestria,

nos,

suas cores e pigmentos nao estao diluidos

na

cola,

como

ar

ou

as

nossas,

mas sao

apesar do que chegam a

Ugeiras

ter

no

como o

homem

ja

no

as

que

azeite,

sombras,

vivo a propriedade exata

de sua cor.

Somente

tais

quando

sua propria cor, desprezando as

que

dando em troca
toma o corpo impoe
cores da vida. Disto se deduz

morte pode apagar

a

o seu pigmento especial, ja que

cores

ela

apari?ao da cor da morte significa justamente a morte

a

da doenqa.

E preciso que conhe^am bem estas duas especie de cores
Sua comprovagao nao significa
por si mesma o me nor conhecimento da doenga, mas seus

—
CAPlTULO V

as da vida e a da morte.

A

simples sinais exteriores.

(Razao e superioridade da anatomia)

como uma

falsa

expressao seria ou

Acabamos de demonstrar que o verdadeiro

"sujeito"

da me-

dicina sao as "tres substancias", ao lado das quais o "corpo
intermediario" se diferencia nitidamente gramas as suas admi-

Essa mutagao ou per vers ao

r^veis constmgoes e perversoes.

a

coisa que faz o pintor ou o escultor ao realizar

mesma

e

uma

ou ao pintar uma imagem na parede quando
ver a madeira, e ao contrario, todos percebem

estatua de madeira,

ninguem chega
a

a

imagem desenhada.

Sem

com

a

sua

O mesmo

um

lengo ligeiramente

arte.

acontece

com

a vida.

tres

Assim,

substancias,

uma
a

esse pintor^^
as

cores

do

e

—

limitar-se

fa to

de conhecerem

terra estao por

cima de tudo

isto e

A

verdade

nao podem

com voces mesmos.

Devem pensar e saber que todas as coisas tem uma imagem
ou figura (xunt efjigiatae) que nos chamamos de sua anatomia.
Assim o homem esta revestido de uma forma if ictus est), e dai
,

nada.

Nao

doente,

Sol,

s6 a do

em conhecer a anatomia antes de mais
homem normal como tambem a do homem

todas as doenyas tem sua anatomia propria, A
por exemplo, tem uma figura caracteristica, e assim

pois

isso a natureza

que pintou as tres
Lua,
de Venus etc.
da

tao habil

brancas, pretas, ou de outras cores disdntas,
32

que o ceu e a

todas as outras.

que nao devemos nos deixar seduzir pela vida nem por
tudo o que ela encerra.

com

e

vez que Deus

dizer

substancias

nao devem acred! tar que pelo

vida nos anima

permitindo-nos andar, deter e mover-nos. Apesar disto, qualquer
"esponja" pode fazer desaparecer todas essas coisas. Isso quer

disso,

brincadeira.

suas cores terao as coisa da natureza sob pontrole.

hidropisia,

nos esculpiu ajuntando as

Alem

uma

o interesse do medico

duvida, basta que esfreguemos

molhado para que desapare9a tudo o que o pintor acrescentou
ali

Tambem

natureza dos sinais e tao incerta e
que escapa da boca, seja ela uma

palavra

,

obtendo com

.

Isso

Ou?am

Devemos estuda-las c conhece-las, porque sem
nunca nos reconhecera como medicos.

Deus deu
que tem pelo motivo de
serem produtos da terra e para que o medico e a sua medicina
conhe^am o que a terra produz. E assim, conhecendo a anatomia
das ervas chegar tambem a conhecer a anatomia das doengas.
Somente desta maneira podera estabelecer as concordancias, seinelhangas, e rela^oes de umas com as outras, pois so por meio
tfo esfudcf das' anatomias c-omparadas pmterd jazer progredir a sua
as rosas

este exetnplo sobre as rosas e os lirios:

e aos

h'rios

a

forma

e figura

Deus,

185
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Venturosa bora

ciencia.

em que

urn

exemplo, digo que e

medico pode trabalhar assim,

sem que nenhuma miseria o impega!

"

e

Ihe e proprio, constitui

em resumo pode

conhecido pela grandeza de suas obras, pela multip!icidade das imagens que exjstem dentro de nos, tambem o e
e

por

e a prontidao de sua

aos

si<?ao,

As

lirios,

cores

ajuda.

a lavanda,

devem

apenas

i

como um motivo

ou estimulo (pabulum) para os olhos exteriores, diante dos
qua is a doenga so pode se manifestar quando reduzida (aheant)
a sua ultima materia.

Igualmente podemos falar sobre o gosto, que tambem e
parte da anatomia das semelhan?as e das concordancias. A distribuitjao do gosto pelos orgaos do corpo esta feita de tal mane ira que o doce esta unido ao doce, o amargo ao amargo, assim
como o acido ao acido cm seus diversos graus. Oual medico
encontraria o mcdicamento para o figado na graciana, no agdrico ou na coloqumtida?

mel, agiicar ou

que

com

o

E que

t'eto?

outro trataria a

Nenhum, sem

bilis,

com man a,

duvida, porque so o

Na ordem anatomic a o frio nao pode
sendo em geral uma grave confusao buscar
das coisas contrarias. Tao absurdo como
pai desse ao seu filho

uma

serpente

em

atuar contra o calor,

se,

por exemplo,

um peda^o

um

Isto seria a

mesma

coisa

um

—

Nesla exclama?ao esta um prolesto de Paracelso conira as disda epoca, que impediam ou limitavam o estudo da analomia, cnunciada depois da notave! afiima(;ao que fa?, em dcfesa do estudo da anatomia
comparada.
T,!,

86

ao ffgado o que

a

anatomia da doenga para a qual estao

Asseguro-lhes que

quem nao

age assim e

verdadeiro inimigo da luz da natureza.

Considerem por exemplo o olho,

c

vejam a

arte admiravel

com a qual foi construido, assim, como a maneira maravilhosa
como o corpo medio {medium corpus) recebeu a anatomia e o
gosto
cina

em

E

sua imagem.

do olho

verao que o conhecimento da medi-

resulta precisamente

do estudo do seu gosto e de

sua imagem.

Se agora recordarem a anatomia de suas doen^as,

como

a

mancha branca (leucoma, albugo), a cinti{scoiomia) etc.
verao, por menos que conhegam a

catarata, a ulcera, a

lagao

.

,

(ocuhria simplicia), como encontrarao
aparencia desses males na anatomia.
oculista

a

As doengas vem {descendunt) da transmuta^ao das imado gosto do estado sao.

gens ou

Se adquiriram

a

concordancia de todas cssas coisas conjun-

tamente, respondam: qual
prcces a

o cego que depois de

Deus rccebera veneno

em

ter

elevado

suais

vez da ajuda que tao arden-

temente solicita?
|>ara

posit^oes

e

Porque esta claro que o pao comido
tem sua mesma anatomia, e que todas as medi-

de toda a infamia.

de

no que se refere as doen?as, se
ceu nos enviasse serpentes em
no
esta
comum
que
Pai
nosso
o
Conforme este
sobre
vivencia.
nossa
para
necessario
vez do
pao.

convem

verdadeira coluna da medicina, que

Neste sentido se compreende que todo aquele que nao seja
iiabil e conhecedor da anatomia tera grandes
dificuldades para se manter, ainda que para isto baste uma
probidade elementar e estar isento de toda emogao maligna ou

nossa saude na linha

vez de

a

ser assim enunciada: dar a todas as anatomias

devem conter

terapeutica

semelhante pode combinar.

e

pede e nao outra coisa, ao crente

suficientemcnte

tambem, por supo-

e a todas as outras plantas.

ser consideradas

vez de a^u-

destinadas.

a benevolencia, a eficacia

Isso se refere

um menino

cinas

Aquele que tenha a sorte de conhecer a anatomia das doendos
gas das rosas deve ficar feliz por Deus ter colocado diante

como

em

suas proprias semelhangas.

pelas admiraveis figuras das doengas,

seus olhos essa medicina, assim

ele

o que espera, ao cora^ao o que Ihe

da

como Deus

medicina dar absinto

Dar ao menino o que

benefico ou prejudicial para a matriz tem a
Isso vem refor^ar a necessidade do estudo
matriz.
anatomia da
todas
as coisas naturais. Dizemos que, assim
de
anatomia

Tudo o que

ma

car.

ilos

Sejam pois habeis conhecedores da anatomia
nao confundir as pedras com o pao, para que sejam pais
seus doentes dando-Ihes o sustento que precisam como se

idssem seus filhos, nao sendo apenas doutores de sua medicina.

S?

Da mesma forma como um pai e afetuoso com o
tambem o medico deve ser com seus pacientes.

filho,

assim

Transmutem tudo o que aparega transmutado. E cuidem
para que as anatomias conservadas concordem reciprocamente,

como

assim

As

com

todas as doengas que acontegam.

receitas

devem

ser estabelecidas e

nao

estes principios, e

pes, triacas

tomica

^^

em

somente presididas pelas

e

compostas de acordo

interminaveis formulas de xaro-

e outras incongruencias

sem

ma is

a

menor razao ana-

exaltadas fantasias.

Digo entao que existem razoes de sobra para relegar definitivamente ao esquecimento essas velhas "Recipes" (receitas),
por mais que esses medicamentos tenham indiscutiveis virtudes,
agao deles se devc a fortuita coincidencia com alguma anatomia, ou entao a mistura de algum principio fundamental tomado de algum medico verdadeiro e sincero por charlataes que
com isso pretendem dissimular e csconder a sua teoria. Em tais
cases esse principio fundamentai aparecc desprovido de toda

A

hierarquia, que se atribui

pelo conlrario a outras

reconhecidamente superfluas c

que Cristo nao tenha enunciado corretamente os
elementos da nature^a. Mas que isto e um "arcano" para as
feridas, com o que poderao ver em cada caso tudo o que Ihes
trata pois de

falta.

A questao pode ser resumida da seguinte maneira: e preque o vinho e o azeite existam em quantidades suficientes.
Sobre isto tenham a maior atengao quanto a preparagao, a propriedade, ao tempo, a hora e em tudo que com isso se relacione.
Pois assim como o grao nao pode frutificar a cada ano, a menos
que tenha sido semeado e apodrecido em seguida na terra, tambem e precise saber que o campo e uma ferida, e o azeite e o
vinho as suas sementes. A partir disto nao sera dificil adivinhar
a natureza do fruto que sera produzido.

cis©

substancias

inutcls.

homens esta cheio dos mais baixos erros.
cstranhar que os alicerces de seu edificio
de
se
Por
o qual dcvemos limpur constantcmente
barro,
o
sobrc
estejam
e fantasias, fazendo ver que suas
sofismas,
seus
desmascarando

O

ensino desses

isso

nao

simula^oes

e

nao passam de gessos de bufoes. desprovidos de

qualquer medida.

Veiam agora outra questao: o vinho c o azeite sao verdadeiramente bons para as feridas, conformc dissc o Cristo a res-.
disso
pcito do ferido do Jerico? -^^ Eu digo que nao. E alem

tambem que

uma

simples frase,

ao pe da

letra

maior iraportancia que nao vejam nisto

e da

digo

um

jogo ou

um

pod em simplesmente

uma

cngodo, pois se o tomarem
se

declararem loucos. Ainda

absoluta evidencia, o que Cristo

que nao exista sobre
(que e a verdade) quis indicar nao foi uma medicina inadequada mas a extstencia. do "arcano" de uma anatomia. Nao se
isto

34
si(;;rjo

_

Triuca
copiosa.

35

._.

Magiin:

Piufibdhi

nicdicimicmo mcdiLn;)!,

do horn

I'ltit

p;iia

ukIo,

de comixi-

sain;irit;ino,
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adquira

tal

vlrtude.

Somente entao podemos

priedades medicinais e administra-las

em

falar

de suas pro-

nossas receitas,

Pois assim como tudo o que passa pelo ventriculo experimenta a putrefagao, cujo resultado e a construgao do corpo
humano, assim nada o que a medicina ha de format pode permanecer imputrefato.

O

motive pelo qual nao existem remedios para

a

primeira

vida esta no fato de que nao ha nada nela para ser examinado,

que toda a sua complei^ao e todo o seu ser estao destinados
sem deixar nenhum rastro. Entao, nada que nao perdure ou nao se dissolva novamente num novo nascimento esta
submetido a medicina. O resultado disto e que todo o trabalho
do medico consiste em conseguir um novo nascimento. Ai estao
e dai vem o verdadeiro enxofre, o mercurio, e o sal autentico,
nos quais estao contidos {extent) todos os "arcanos", obras,

ja

a morrer

CAPiTULO

Vi

curas e fundaraento.

(Discurso sobre as anatomias)

Com o que acabamos de dizer ficani a vista todas as artes
que dividein e separam do corpo vivo tudo aquilo que nao faz
parte do microcosmo. E acrescentamos o seguinte conceito: e
precise introduzir na vida o estudo experimental.

£ indispensavcl cntao que seja subiiielido a expcriencias
tudo o que compoc o corpo medio (/// lucdio vorpore), dissolve ndo umas coisas cm ouiras, c vice- versa, faze ndo com que
aquelc que ocupa o primeiro lugar seja tambem procurado no

A

ultimo.

vida,

com

beneffeio da alma.

uma

efeilo,

Por

is so

iiasce

para as artes

dizenios que a vida

simples hospedaria para

a

c

ser

alma.

vida descobre as artes e os scus fund amen tos a tal ponto
que, quando a debilidade da primeira vida chega adiante das
opera<;oes dos "a'rcaiios". cssa primeira vida morrc, ja que nela
scr util

ao homeni.

—

por niais que sc queini inicrprcia-!o. permanece
CO mo urn modelo da obscura dialetica punicelsiuna, Tanto n;i lraduc;;1o tiuina
de Pal ten us, como na francesa de Orilloi de Givry, o lexta c inctimpreenstvel.
Hm nossa ttadtifrio pelo menos procuramos Ai/cr uma fiase coiTcia sintatilamcnte.
-

Hste

A

razao pela qual nenhuma nova vida pode perdurar esta
em sua fragilidade, que por sua vez e o motivo e o
fundamento da morte.
justamente

Todo o fundamento
o

homem

disto esta

por conseguinte no fato de

so considerar que as coisas primeiras se manifestarao

quando o corpo medio

se

expor

Somente aquele

e se separar,

que as reconhega para a vida nova {ex nova vita) conhecera
verdadeiramente o objeto desta vida.
Sobre

isto

existem duas partes {subjecta)

^'

A rosa, magnifica em sua primeira vida, quando o esp] endor do seu perfume a anima, nao tem nenhuma utilidade medica.
sendo preciso que apodrega, morra e torne a naseer para que
36

Desta vida intermediaria ha de sair a nova vida, ja livre de
toda outra enfermidade ou morte que nao seja o grande final
onde todas as coisas vao perecer.

nao para o

nao podc

A

nada pode

Somente quando a segunda vida foi introduzida e quando a
primeira se retirou do corpo e que podemos usar e aproveitar
a primeira materia, encontrando nela mesma a ultima.

i>elo

doente, a sos

com

:

uma

constituida

sua vida media vegetativa que Ihe escapou

iransitoriamente, e outra na qual esta a medicina, que trata de

proteger a vida media atraves da nova vida.
iios"

estao na nova vida, e nao na primeira

Procuremos agora

paragrafo,

V

material,

Chamamos

a

Por

isso os "arca-

nem na

media.

dupla anatomia do microcosmo, local

de anatomia local aquela que o

homem

i
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em si mesmo, quando por meio da dissecagao podemos
examinar os ossos, a carne, as veias, em seus lugares correspondentes37, A anatomia material, muito mais importante, estuda
as transmutagoes pelas quais a vida nova entra no homem logo
depois da primeira e da media, assim como a natureza do seu
sangue, dos elementos (enxofre, merciirio, sal) e do funcionamento do coragao, do cerebro, e de todos os orgaos do corpo ^^.
Esta e a verdadeira anatomia, origem de tudo e na qual todo
apresenta

medico deve

se formar.

que o nascimento desta verdade perque esta dissertagao pare9a di^icil para muitos.
Esses sao justamente os que nao querem dar descanso a sua fantasia e que tern maior confianga em sua imagina^ao do que na
luz da verdade. Por isso e absolutamente necessario que vivamos
e nos eduquemos nas artes. So assim, como verdadeiros homens,
poderemos oferecer a fe e a confian9a aos que as pedem.

Tambem compreendo

manega

solido e

Conhecendo
materia pode nos

isto

a

fundo descobriremos como a primeira

indicar o estado de enfermidade,

ou melhor,

a transmuta9ao da anatomia. De onde se deduz que ainda existe
outra anatomia, ainda que nao nos ocupemos dela agora, que e a
anatomia da doenga. ^^

Reconhecemos entao tres anatomias: a local, que indica a
imagem do homem, sua proporgao, natureza e tudo que com
do
isso se relacione; a material, que se ocupa do enxofre vivo,
mostra
a
que
orgao,
e
mercurio volatil, e do sal amargo em cada
a nova anatomia que da a morte, assim como a natureza e imaeem do que sobrevive. Esta anatomia da morte chega c se
apresenta sob formas tao variadas como podem ser as especies
que vem dos elementos. Existira entao tantas classes de mortes
como de corrup?6es, e digo que cada vez que uma corrupgao gera

anatomia, que ira mudo ser se tenha consutotalidade
ate
que
a
dando sucessivamente
mido na corrup^ao.
algo diferente,

mesmo

ja existe

uma

efeito,

estar

com

em

cuja

So por erro contrario a toda razao, chaniamos- a febre de
Com efeito, febre vcm de fervor, que quer dizer calor,
que somente e um sinal da doen^a mas nao a sua materia nem
a sua causa, de onde justamente deveria ser tomado o nome.
O nome deve proceder da materia, da propriedade ou da natu-

fcbre.

reza das substancias.

A

urtiga

{uriica)

e

verdadeiramente urtiga porque produz
como o sal da urina, que possui a

ardor c queimagao, assim

mesma anatomia.
O nome da febre

traduz a besteira de

realidade a febre e a doencja

[morbus

niiri

sulfuris

incemi)

do

qucm

o inventou.

Na

nitrato de enxofre

que agita

fumegante
o corpo provocando

calafrios e intermitencjas.

O

nome "apoplexia" por sua vez da a medida da pobre
de quem o criou; na boa razao medica a apoplexia
ser chamada de mercurio caquimico (?) sublimado, pois

Niipiencia

r

a

natureza da materia pecante que Ihe deu origem.

Assim pois os
Conceito fisiologico atual,
Ou me!hor, a anatomia patologica de hoje.

os olhos profanos, Nossos olhos,

iluminados pela luz da natureza,

fundamenta o conhecimento da anatomia. Como conseqiiencia, e justo c equitativo que as doengas sejam denominadas segundo a iuz e nao conforme as trevas, Desta maneira,
cada enfermidade recebera q nome que inteligente e rigorosaniente Ihc correspond a segundo a arte.

deveria

39

devem

virtude se

a terra, o ar e a agua ja se

38

veem

rente daquela que

pois o ceu,

Conceito analoniico atual.

saem da

Tal luz sera de tal forma que nos permita ver tudo diretamente, ainda mais que a nossa contempia^ao e e deva ser dife-

mesma

—
—
—

a arvore e a erva

que norma Imente permanecc oculto, reduzindo-o ao extremo, ate
que possamos percebe-lo com os nossos olhos. J a que dizemos
que a luz da natureza e uma verdadeira luz, afirmamos implicitamente que el a deve ser visivel e nao obscura ou tenebrosa.

da anatomia da medicina obe-

37

mesma maneira que

Pois da

semente, na nova vida e preciso que descubramos tudo aquilo

isso a ciencia

lei,

perfeigao atual reside pre-

cisamente no fato de o firmamento dos astros ter aparecido na
vida nova, onde Saturno reproduz Saturno e Martc a Marte.

Antes de tudo
decia a

192

ai

A

comportavam da mesma maneira.

corpos
(IS

e

as

sinais e as

sinais

servem somente para exteriorizar os
todo aquele que misturac

substancias, e digo que

causas errara e fracassara na pratica.
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Sendo tao numerosos os corpos e as especies que provocam
ou calor, expiica-se ainda mais a incorre^ao do nome da
febre.
Nitro, ao contrario, e o nome correto desse estado no
principio dos humores.
frio

Deveria existir urn maior cuidado na escoiha dos nomes,
mais de acordo com o metodo curativo. Desta forma, o "mal
caduco" que foi curado por Viridellus ^'^ deveria se chamar
"virideila morbus".
Sc

isto

nao

sera inevitavcl

for feito

como

com o devido

discernimento o erro

a anatomia sofrera.
Dc
nao devcmos nos surpreender com isso, ja que, quando os
olhos nao cstao educados nao podem mesmo ver muitas dessas
coisas, pois o corpo medio {mediutn corpus) obscurece os olhos,
mas ao contrario, possui a ciencia ondc todo medico dcvc sc
apoiar. Essa ciencia rcvela mais coisas ao medico do que ao
leigo. Mas isso nao c completamente normal, pois se o lelgo nao
ve e nem entendc muitas dessas coisas e porque nao foi criado
para a medicina e nem chamado para esse caminho.
c

conseqiiencia

fato

Podemos dizer que a cegueira dos olhos, ou glaucoma, a
catarata e a mancha branca invadem tambem as outras profissoes. E assim como nos nao conhecemos esse monstro ma'rinho
que e a baleia, tampouco as outras profissoes conhecem a besta
do Apocalipse ou da Babilonia. Estas cegueiras todas se parecem entre si e e muito importante que sejam corrigidas. Porque assim como a cegueira do medico e a morte do doente, assim
a outra cegueira e a morte da alma.
Depots que Cristo disse toda essa serie de coisas surpreendentes que constituem a teologia, de uma maneira tao maraviIhosa, e sendo a medicina tao admiravel, e preciso considera-las
inseparaveis, aplicar-se ao seu estudo com todo afinco, e pesquisa-las profundamente. Porque assim como o corpo e o domicilio da alma, a teologia e a medicina devem caminhar juntas,
iluminando-se mutuamente.

A ciencia c verdadeiramente a origcm da forga do medico.
Somente atraves dele os milagres de Deus podem ser revelados
publicamentc. Se Deus esta presente, t>^njiedico podera fazer uso
dos milagrcs/sempre
finalidadev' ''

:;•,'.

qu,e,'as"i;i>p|-egue-*oprnr retidaO
,

"''-;

para

uma

bt>a

ilBlUHCil PBHIIM

'

^

I

-

Assim, nehh-um^V.-dejsa due ^skfii 'elcxandida deixara de ser
revelada ao medico. "E sua luz podera ser prpjetada sobre a
terra; a

aguaVo fifmaiiTefito,-o*f&^o*6Vobre todas

queiram eontemphir'''!iS-"W^if^ViWat- do 'Deus' que
cuja mentc vivem antes de tudo.

as coisas

que

as criou, c

cm

"flin

Of

GUARATlNfitltrf A

HlHICIpm

ilii{flfl»
.

RST.

S.

PAULO

at,^,„^,m,^^^^

Se ainda existcm coisas sem explicagao isto se deve somente
ao fato de o trabalho intelectual ainda nao ter sido completa-

mente ex pi or ado.

—

() nome de Viiideilus so apareue desia vez na obra de I'aracelso
expiicado nem por Dorn e nem por Toxites, Roch de Baillif, cm sen
Dentvsieriuii {1578) lambcni niio escbrece nada a respeito. Em sen Lexicon
MeiUciini Caslelli da dois significados: segmido Paracelso, aplica-o a epilepsia; e segundo Harlman, ao vitn'oio. Grillol de Givry e Gallavardin acham
que o ternnu refere-se ao vitri'oio verde (siilfalo de ferro). Finalmenie dizemos
que dois paraceJcisias. David de Planis-Campy c Du Chesme preconizaram o
iiso do agarico na epilepsia, quei como satie-sc
tcni a proprietiade de Hear,
4f)

t;

nao

foi

scmpre verdc.
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conforme verao neste exemplo; a arvore que cresce no
meio do campo nao chegaria a ser uma arvore se nao tivesse
se aiimentado devidamente; alimento que nao consiste apenas
em se encher ou aumentar de volume, mas em adquirir uma
forma. Ao que podemos acrescentar que a fome e simplesmente
a indicagao da proximidade da morte na destruigao dos orgaos.
parece,

Deus e o criador da forma que foi esculpida primeiramente
no utero materno, e cuja permanencia deter mina a imagem.
Essa forma interna acaba morrendo se nao recebe a oposigao
da forma exterior, pois aquele que nao come nao pode crescer
nem viver. De onde se deduz que o alimento e o artesao da
forma, que ja contem em si a forma da imagem esculpida por

CAPITULO

com a qual se funde ao aumenta-la e amplifica-la,
que tudo o que cresce, cresce pelo alimento.

Deus,

Vl!

(Sobre a dualidade das formas e dos corpos)
si

Ate agora aconselhamos que busquem e considerem cone a nova vida na ciencia de todas as

juntamente a anatomia

que nao t"oi criada
fundamento da medicina.

substancias,

base

e

em vac

pois

se constitui

em

preciso que todas as nossas doengas, internas

ou exterexaminadas pelos mais diversos meios, j^l que nao
ha nada invjsivel em nos que nao tenha algum sinal exterior,
ainda que em muitos casos nao chegue a possuir uma verdadeira
forma {effigiatum)
Basta que o germen esteja presente em nos
fi

Assim
mesmos,

o suco da

a

chuva e os sucos da

E

Por-

possuem a arvore em
por causa desses alimentos:
comida e a chuva a bebida.
terra ja

ela cresce justamente

terra representa

a

Na

arvore nada cresce verdadeiramente se a chuva ou o
da terra nao se acrescentarem a ela na forma de madeira
e cortiga, porque o formador e modelador dessa
arvore esta
nela mesma, quer dizer, em sua semente.
licor

nas, sejam

A mesma

coisa acontece

com

as ervas; a semente

tambem

nao representa mais que o principio da forma, para cujo conhecimento e preciso, alem da chuva, o licor da terra e outras coisas

.

representando todo o corpo, da mesma forma que
a semente representa toda a arvore dentro da terra. O ventn'culo,
segundo isto, e o verdadeiro escultor do corpo, e apesar de
(intra nos)

permanecer invisivel cumpre a sua fungao.
Todas as doengas tern suas imagens proprias, assjm como
cada imagem possui a medicina e a anatomia que Deus Ihe deu.
Pego que pensem sobre isso detidamente.

Todos OS nossos alimentos possuem algo do nosso proprio
ser porque ao nos alimentar comemos sempre alguma coisa de
nos mesmos, o que tambem acontece com cada medicina, com
respeito a consideragao especifica da doenga para a qual esta

que estao representadas nos ramos, nos

nas folhas e nas

talcs,

f lores,

Assim, todas as formas
coisas capazes de crescer.

ja estao contidas

Por

isso,

quando

abandonam ficamos incapacitados para
seguida
serta),

num estado precario e
Ao contrario, quando

precisamos armazenar essas

no exterior das

essas formas nos

crescer,

morrendo em

uma forma elementar (deestamos em pleno crescimento
formas ou alimentos para que em
sob

nenhum momento cheguem

a nos f altar, ja que somente a sua
semelhante ao fogo, pode incrementar nossa forma e
imagem, sem o que morreriamos de inanigao.

essencia,

destinada.

Assjm, tudo o que tenha se separado de algum orgao pode
voitar a cie pel a saiide, o que nao c tao extraordinario como
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Essfa e a razao pela qual

mos,

se

devemos nos conhecer a nos mesnao quisermos morrer por falta de forma, Deste modo
97

T
GOmemos

nossos dedos, nosso corpo, nosso sangue, nossa carne,

mos

forma que cada
bocado ou porgao de alimentos que ingerimos contem todos os
nossos orgaos e tudo o que homem tern. em. si mesmo.
nossos pes, nosso cerebro, ftosso coragao, de

tal

como
e

excremento,

e

como

Deste

deve ser ainda explicado melhior: assim, dizemos que
a nutrigao foi instituida em todas as coisas somente em detrimento da forma. Quando chiega o verao, por exemplo, acontece

fosse, OS

tao
e

em

ram OS arrancados da

fi

somente ao corpo.

vislvel

e alma,

^^

modo

o alimento contem o

homem em
sem

si

subsistir

mesmo,

se

como uma

terra

poderiam

florescer.

OS componha, o que certamente e o

dom

E

a forma
e

preciso que saibamos extrair as devidas conclusoes mefato de, tanto os homens como as arvores e todos os

do

dicas
eies es-

comerem e se beberem a si mesmos.
Ainda que nos alimentemos diretamente de

seres vivos se

penetre

o exercicio das

ligamentos,

arvores.

nao precisa de nada disto, ja que seus frutos nao
mesma maneira que os das arvores, sendo, na
verdade, em relagao ao fruto, uma criatura completamente dife-

I

Vejam como o jejum causa a ma-

falta a nutrigao nas partes principals do corpo se produz
morte repentina, ja que a vida nao pode durar quando faltara
a imagem e a forma interior do corpo.

que seus alimentos sao o

e

crescem pelos homens.

ossos,

veias,

intestines,

todas

Ele,

que pode fabricar o ferro a partir do enxofre, tambem
o homem por este artificio. E pode faze-lo com tanta

I>ode fazer

quando

Os homens entao aumentam

ou

O pao, por exemplo, ja e sangue, manteiga e gordura
{lardum) e ninguem pode ver nem tocar essas coisas, ainda que
tudo isso seja gerado nele e por ele atraves do laborioso
artesao
que trabalha no ventriculo.

greza e o aniquilamento, estando perfeitamente estabelecido que
a

pancreas,

positivamente nele.

rente.

renovagao.

coragoes,

encontram reunidas de uma vez no bolo alimenticio, pois saibam que o osso nao gera osso.nem
cerebro. Mesmo
que a forma se encontre invisivel no bolo alimentar, o osso existe

O homem

Saibam que todas as coisas vivem pela conservagao da
forma, e que a fome e a sede nao passam de manifestagoes da
destruigao dessa forma cuja satisfagao provoca novamente a

cerebros,

essas coisas se

sao produzidos da

significa

um

composto de corpo

homem.

rela?ao a arvore, porque, se assim

justamente plantados na terra para que

e

nos.

desenvolvem, cujas formas ainda diferentes

nada de estranho

sua restauragao

em

porgao a parte, mas se elaborando com uma grande complexidade (artificiosissima). Pois o grande cinzelador, que e Deus,
foi quern dispos assim os orgaos e as iiltimas.
extremidades do

de fome ,para as arvores, gragas a qual as folhas, as

flores e os frutos se
tern

visivel e duplo,

repartindo por todos os seus orgaos

Isto

nao

O

outro invisivel.

deixando subsistir somente a imagem

terminada.

uma epoca

quero dizer que existem dois homens:

Vejam este exemplo: quando temos diante de nos um pedago de madeira, nao vemos mais do que isso. Sem duvida um
escultor pode fazer dele uma imagem, cortando e tirando o
que
esta sobrando. Isto quer dizer que a madeira possuia
oculta
uma estatua que nos nap viamos.

E eu digo que nao compreenderam o que e o alimento, o que ele representa, e nem para que serve. A mesma
coisa acontece com o artesao quando quer talhar uma estatua.
Ele so usa aquilo que o conduzira ao fim desejado, ou melhor,
fosse

isto

e o invisivel, unico, se refere

destinados.

se

vida media {vita media) e tudo que existe

a

Com

Sobre este ponto algumas pessoas podem duvidar que os
orgaos e o corpo necessitem se alimentar, inclusive sem saber
explicar se os alimentos sao necessarios e a que finalidade estao

so aproveita a madeira necessaria, rejeitando a restante

literalmente a nossa propria substancia; tao necessaria para
se nao a comessemos o nosso corpo desmaiaria, assim

nos que

\

Isto

ou maior facilidade como transforma o sal em diamantes
ou o
mercuric em ouro. E que tem mais cuidado em
fazer o homem
notavel esla concepfao de Paracelso ao considerar a aima
atraves do corpo, e invisivel uma parte do corpo,
justamente a que
H' encontra sob o dominio Ja vida vegetativa, conforme
o conceito
M

homem mesmo. Assim come-

\

-

,„~

visivel

atua!.
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'J

isso prepara a

do que qualquer outra coisa. Por
o que melhor Ihe convem.

operadores

e

cada momento

intermediarios

dessas

Sejam pois medicos,
submetendo a materia a Deus sem por nem tirar nada,
modo, numeda maneira que Ele quer. Somente Ele conhece o
coisas.
as
todas
de
tempo
proporgao
e
ro, peso,

"J-iJJ.

p-'.p-

^onveniente que salbam o seguinte: desde o momento
.do utero materno
em que sain^
e inclusive antes
vivemos somente pelyi; graga e misericordia de Deus, que nos permite manter e alin^^entar o nos so corpo,

—

—

coisas

Observem que todas

uma

forem:

constituida

as criaturas sao duplas,

pelo esperma e outra

sejam quais

pelo

alimento.

esperma e uma semente. Por isso, logo depois de semeaa forma
do ele deseja c busca o alimento. E como contem em si
come
o
que
tudo
alimenta
do homem em liberdade, quando se
humanos.
membros
se transforma em homem e em

O

que o corpo do homem e composto da seadquire com os alimentos, sendo esta
que
do
mente inicial e
enquanto a semente se conserva transmorre,
que
ultima parte a
um individuo para outro.
de
interiormente
mitindo-se
Isto quer dizer

Nao

basta

•

que o

mas tambem das

homem

substancias

nasga das entranhas maternas,

com

que pertenea a alma dentro da natureza da vida
rela9ao

com o

alimento.

Ja

Nada
humana tern

as quais se alimenta,

os costumes e as qualidades^ intelec-

o corpo (accedit) se originam

[mgenia) que vem com
homem segundo a sua sabedoria.

tuais

no

Resumindo: tudo o que e do corpo e o que o medico possa
da
conhecer dele e um resultado do alimento e nao da virtude,
colera, da probidade ou da malicia,
Alem disso, aqucle (Deus) que formou o corpo no utero

materno e tambem quem o forma no ventriculo (estomago).

Assim como o arquiteto trabalha em sua obra, corriginum
do-a e re,parando-a, mesmo que apesar disso eta desmorone
coisas
todas
essas
dia pelo efeito da deteriora?ao natural, assim
nieio das doengas.
se manifestam de diversos modos no corpo por

mesma medida a saude precisa conservar
integridade, como a doen^a precisa da cura,

E

na

sua perfei?ao c

prova completamente que nossos dois corpos na
maneira
realidade sao um 56: acontece que foi criado de uma
aspectos
dois
estes
sob
que
alimento,
e
pelo
e
esperma
dupla, pelo

Tudo

isso

continua conservando igual semejhanga,
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Quando rec4osso-,'^s o corpo que nosso pai e nossa mae nos
dao igualmente, mentos'iue conserva-lo. Para isso usamos a gra^a
que pedimos por ^a.o.,'-^& ora^ao. Assim, quando rezamos: "o
pao nosso de cada dia no:s dai hoje'" estamos dizendo, "dai-nos
hoje Senhor o nosso corpo de cada dia". porque e certo que o
corpo saido do claustro matprno deve continuar se alimentando
hora da sua morte.

ate a

isup explica o motivo

diana.

.

da oragao

coti-

/

Nossos dois corpos podem'por

serem atribuidos a juscorrespondem as duas
classes de medicinas que podem-os prescrever: uma para
corpo
que nossos pais nos deram, e o|Utra para aquele que busca nossos
tiga e a misericordia,

isso

as quais jiistamente

alimentos.

Essa e a razao pela qual, Cristo nos ensinou que, ao pedir
o pao cotidiano, pensemos qmi o corpo recebido dos pais e bem
pouca coisa, podendo morrej hoje mesmo, ter morrido ontem
ou ha muito tempo. Que o j>ao so sera nosso corpo no future,
e que tratemos de nao viver da justiga que nossos pais nos deixaram, mas do corpo da nVisericordia. Tambem para que nao
deixemos de pedir ao nosso Pai celeste que nos de a substancia
do nosso corpo no pao de cada dia, e com ele o corpo de sua
misericordia, do que viveremos em seguida, sem conservar o
corpo de justi?a a nao sp-;r*'no principio (initium) da nossa ati~
;

vidade.

O homem

deve pens'ai nisto de tal maneira que nao duvide
tendo sa.%o do utero materno, ja nao sera depois
filho de seu pai e de 'sua mae, mas daquele que o alimenta:
o nosso Pai celestial, cque continua sendo-o mesmo depois da
nossa morte. Ja que pertencemos a Deus e nao ao corpo da jusde que,

mesmo

a Ele e que devf-unos dirigir as nossas preces, pois digo
que se o corpo de sua graga nao existisse, o da justiga poderia
morrer a qualquer momento.
tiga,

Assim, quando comemos a nos mesmos, temos que faze-lo
segundo a graga, a c^iagao, e nao segundo a justiga, na qua!
devemos nos acostumar a nao confiar em demasia.
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como

saciedade ou imoderagao, assim

cadas pela

ma

como

as

que sao provo-

qualidade e inconveniencia de alguns aliraentos.

Ainda que o ventriculo transmude tudo o que chega em

/

seio

pela in gestae

em

seu

nossa propria substancia, o pedido de

ao pao. De outro modo, o
mais saudaveis na medida em que
se assemelham ao pao, e que sirvam para o nosso rejuvenescimento e renovagao. Ao contrario, decaimos e nos aniquilamos a
medida que rejeitamos a sua semen te.
oragao do Pa^

^"^^sso so se refere

certo e que os alu

CAPITU^iU

los sao

O corpo da justiga so nos deu uma doenga, apesar dele
nao gerar pro,priamente as enfermidades, da mesma maneira que
o pao pelo qual rezamos. Por esta razao Sao Joao Batista e
alguns outros puderam viver livres de todas as doengas.

VIII

As doengas e outras coisas parecidas se produzem quando
cometemos excessos, seja com o pao ou com a justiga. E digo
que nada disso nos afligiria se vivessemos na oragao e dentro da

(Onde sao expl!caclas.as diferengas entre o
pao da justiga e o da misericordia, e onde se
fala sobre a extensao e complexidade da

lei.

liter o materno tem a mesma explicagao, pois,
que devemos nascer novaraente, elas acontecem justamente
por causa do pao cotidiano.

As doengas do

medici'na)

ja

o que acabamos de diztr deve servir de meditagao
sobre o que somos na realidade, Sk vivemos pela graga, quen
nossa
dizer, pelo pao, ou pela justiga, Legundo o corpo que

Tudo

Batista fez

nos deu.

Exponho
de que todo

isto

minha teoria
(/om) uma anatoraia

desta maneira para'^^onfirmar

homem tem

exterior mente)

que deve ser conhecida pelo medico, qu*s por sua vez deve ter
form ado sua consciencia de tal maneira qiue possa penetrar com
ela ate ao conhecimento das tres substA'acias.
Dai podemos deduzir imediatamente o estudo do regime e
da dieta, encontrando assim a oportuniclade de descrever as
doengas causadas pelo excesso de comidar. tambem conhecidas
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Sao Mateus,
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por mais que falemos e escrevamos sobre os di-

nenhuma

dieta

que

da justiga e dos alimentos que pcdimos a Deus
todos os dias, com os quais se preserva a saude e evita-se todas
as doengas. So observando pontualmente esse regime conser-

disse aos judeus

segundo o corpo da gra?a.

is so,

nao obedega a

alusao a isto quando

uma
Sao Joao
que Deus tinha tiratlo das pedras os filhos de
Abraao. ^'^ Pois, o que pode ser feito eom a terra e as pedras
senao o pao? E com que outro alime-to faria crescer os corpos
dos filhos de Abraao? Certamente re;conheceram que viviam

mae

Por

versos regimes, nao e possivel determinar

I'

\

lei

varemos a saude do nosso corpo.

Os delitos deste genero e o desprezo pelos regimes dados
por Deus nao chegam a atrair sua vinganga sobre nos, mas
cstimula mais ainda a sua bondade, gragas a qual os medicos
foram criados a sua imagem e semelhanga. Por isso Cristo disse
ao sens discipulos: "Somente depois de pecar muitas vezes e
tiue o pecador se envergonhara dos seus pecados". Razao pela
qual o medico deve estar preparado para curar as doengas, por
mais numerosas que sejam. So o grande poder que se desprende
ilesta

missao permite aos medicos curarem todas as classes de

doengas, inclusive a lepra.

A medicina e os medicos atuam de tal modo que, conservando a potencia do corpo, chegam a conservar nele a propria alma.
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rar

da medicina se torna assim algo niais arduo e
com notoria leviandade.
lente do que alguns querem admitir
os leprosos, devolvei
Pois quando Cristo disse: "ide e purificai

O

exce-

exercicio

.

esta

uma

coisa que tortura os nossos

o motivo pelo qual um so liomem pode transmitir freqiientemente a doenga para uma legiao inteira. De um
modo ou de outro, o fa to e que Sua miser icordia (de Deus)
concede sempre a cada doente a medicina mais apropriada
(idonea), fazendo-o sentir a necessidade da presenga de um
medico, ja que essa necessidade quer dizer justamente que esse
medico e quem Ihe devolver a a satide, Pois isso e o que ele quer
do medico, e nao que o deixe perdido na doenga sob um palavreado tao cheio de agrados como vazio de eficacia. O que nos
convence ainda mais da absoluta necessidade que temos de chegar

doentes.

.

nao compreende o poder da medicina.
catarro,
Deus criou os medicos nao so para que curasse o
tambem
dores de dente, mas
a dor de cabega, os abcessos, e as
as doengas sem excegao.
todas
e
epilepsia,
a
apoplexia,
a lepra, a

podemos dizer
Se somos incapazes de curar estas doen^as
esquecemos
que
entao
Ou
sabedoria.
que nos falta a arte ou a
a terra
sobre
existe
que
o
tudo
pois
Deus,
de pedir a bengao de
chega
que
daquilo
excegao
com
medicina,
pela
pode ser curado
foi concenos
nao
colheita
cuja
nervos,
os
penetrar e lesar

E

outra,

a curar todas as doengas, mesmo a lepra, a cegueira e o aleiassim como todos os doentes que precisam de um medico

a

jao,

dida.

medicina
aqueles que recolhem os frutos da verdadeira
curar
podendo
falsidades,
das
sabem ficar acima dos sofismas e
tudo
de
virtude
que
a
ja
OS leprosos e devolver a visao aos cegos,
contrario,
Ao
maiores.
esta na terra em quantidades cada vez

ao seu lado.

E

no jogo ou fazendo trapagas
precisa da lingua
aquele que a us a para as coisas malditas. Se Deus tivesse cegado
um desses, e ele chegasse diante de um verdadeiro medico dizendo: *'estou doente e preciso de assistencia para os meus
Aquele que gasta

consimagnificencia de Deus se manifestem, ja que nao podem
de
derar as coisas da medicina alem dos seus proprios estilos
sofistas, cuja ciencia e

probidade nao vale raais que

uma

drac-

"essa
a insuficiencia deles aparece quando dizemi
suposestupidez
e
uma
assim
doenga e incuravel", manifestando
tamente uma mentira, porque Deus nunca criou uma doen^a sem

para ela

uma

medicina apropriada e

um

medico adequado.
Acontece que estamos tao familiarizados com a nossa ignoque foi Deus que
rancia, que chegamos ao extreme de esquecer
entao nao
criou o nosso corpo e o renova diariamente. For que
no
aparecem
nos daria o remedio para socorrer as doengas que

momento em que Ele mesmo

—

como o corrompido ou o

perverso precisa

dos pes".

Toda

criar

Tambem nao

olhos", deveria receber a seguinte resposta: "voce precisa tanto

dos seus olhos assim
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mesmo tempo

os seus olhos

e velhacarias nao precisa deles.

natureza e a
a jactancia dos sofistas impede que os misterios da

ao

Aqui

ainda podemos investigar muitas coisas sobre este
assunto: uma delas consiste em saber se Deus quer verdadeiramente que os homens vivam meia vida sadios e meia vida

lepra,

raa.

medicina?

Mas

aos coxos, dai a vista aos
a agilidade e a capacidade de andar
apostolos. For
se dirigiu tanto aos medicos como aos
cegos"
para curar a
habilidade
possui
isso digo que aquele que nao
.

tal

adversarios.

prescreveu?

E quem

poderia igno-

Alemanha, valia 72
43
A dracma, mais tarde chamada de "gros" ria de
peso equivalente
antiga
giaos (1/4 de quiiate) e tres escrupulos (medida
a 1.198 miligramas), ou 1/8 de onga.

I

For que essas coisas sao do dominio de Deus e nao do
dominio dos homens. Isso desculpa o medico nao somente em
uma, mas em todas as doengas que sirvam para impedir um
mai pior, ja que, todos os que padecem desta maneira, sao
muito mais felizes do que os malvados que gozam de boa saude.
Pois quando Deus castiga aqueles que ama, faz isso de uma
maneira tao sutil e secreta que nenhum medico ,pode e nem
deve se aventurar explorando essas doengas.

Corapreendam como

e ilustre a medicina criada por Deus.

Com

a sua virtude e possivel curar nao so as doengas que ate
agora citamos mas tambem as que ja acontecem com o nasci-

mento,

como

a cegueira e a paralisia

(resolutio)

dos recem-

•nascidos.
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Devemos reconhecer que

essa medicina ainda tern diante de

amda

numerosas pagma?;
urn longo caminho e que ao lado de
cheias de fnvolidades
outras
muitas
tamb6m
em branco existem
si

e coisas absurdas.

Quando observamos

alguns dos

surpreendentes

milagres

nada tao admi-

da natureza, chegamos a convir que nao
morrer. Quando o leao nasce
r^vel como o fato de nascer e de
existe

improyiso com um
morto, por exemplo, e a vida Ihe chega de
diante de um
estamos
que
grande rugido44, compreenderaos
da vista
recuperagao
que
a
do
muito mais importante

fenomeno
de

um

cego.

Nao

so o leao possui esse privilegio

mas muitos outros

pois a unica coisa
que nos ignoraraos ou ainda nao descobrimos,
e a grande guantidade
que a natureza nos demonstra com isso
de coisas que faltam ao nosso conhecimento.
nos, orguPor isso e completamente injusto que somente
esses
Ihemos de simples aparencia porque nunca alcan^aremos

vac ter descoberto.
limites que tempos atras acreditavamos em
de grande
Por isso o dia da nossa alegria se transforma no dia
qual recono
valde)
amara
et
miseriae
(Dies
miseria e amargura
coisas.
das
comego
o
atingimos
nheceremos que apenas
recebe
Ocorre contudo que quern fala dessas coisas somente
besteiras
publicar
vaias. E isto nao os impede de escrever e

Podemos saber a causa da maravilhosa variagao e degeneragao da especie humana?
Se todos os homens vem de um
unico Adao, como podemos ser tao diferentes?

Tudo isso esta nos segjedos da natureza, que em outros
tempos chegou a produzir homens de grande porte que atingiram
idades ate noventa anos. E natural que com uma vida tao
homens chegassem a possuir um grande numero
dessas coisas que hoje estao escondidas e ignoradas, beneficiando-se delas com um conhecimento verdadeiramente familiar. Nao
dilatada esses

em vao que o bem e o mal for am colocados na mag a que
Adao comeu aconselhado pela serpente. Isso nos ensina e nos
explica que hoje em dia existem na natureza muito mais coisas
escondidas do que conhecidas, assim como grandes ciencias,
sabedorias e prudencias. Nem tudo esta na maga original. Hoje
mesmo existe um grande numero de coisas maravilhosas cujo

foi

conhecimento nao

seria

prudente revelar ja que Deus o proibiu

expressamente.

O certo e que no mesmo lugar da terra onde existe um
veneno mortal tarabem existe um contraveneno exato e que do
mesmo modo que as doengas sao geradas, a saude tambem e
produzida.

Lamentavel e que existam poucos medicos que
essas questoes e as estudem devidamente.

sem por

maioria fique apenas
de urina.

com

se interes-

E

que a

a profissao de simples examinadores

carentes de qualquer doutrina.

chave
Aconselho-os, ao contrario, que se fa?am donos da
existem
sempre
que
saibam
e
ciencia
da
atraves
da sabedoria
{penetralia),
misterios escondidos no mais profundo das coisas
cujo conhecimento

nunca nos sera permitido.

modo como devem compreender as coisas necesmedicos conforme temos anunciado em todos os capi-

Este e o
sarias aos

Suas ganancias sordid as e gulosas bastam para enche-los de

em suas casas contentes, sem
porque somente exercem a medicina para ajuntar o
dinheiro que com tanta liber alidade Ihes proporcionam os exames
de urina. Por que entao complicar suas vidas com trabalhos mais
satisfagao e persuadi-los a viver

fazer nada,

penosos?

ate
conforme se deduz de sua propria natureza, mas nao
em segredo, ou
ao ponto de manifestar o que deve ser mantido
escondido.
ser
pode
dificilmente
o que muito

tulos e

~

™

Media, como no
44
Est^ historia esta era numerosos escritos da Idade
Physica de
Etymoiogicon iVmo XII. Cap. 11) de Sao Isidore de Sevilha^Na
de Hugo de Folieto,
Santa Hedclgarda (livro VII, Cap. HI) e no suplemento

De

Bestiis et
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alUs rebus

(Livro

11,

cap.

I).
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pode ver essa semente por causa da sua sutileza e pequenez.
Mas e certo que os homens sao gerados nela. Quando a gera^ao
come^a, estas tres coisas se entrecruzam misturando-se {permixta) e unindo-se cada uma delas com sua propria natureza
em um so corpo e nao em tres.

Tambem

o

homem

em osso, carne
dentro do qual os tres componentes permanecem visiveis durante todo o tempo de sua vida
{ad suum usque tempus) como uma arvore que crescesse dentro
e sangue

OPUS PARAMIRUM

como um

cresce ou se transforma

ser tinico,

da mesma medula.

A medula e

uma

cujas tres substancias

na natureza,

LIVRO

II

CAUSAS E ORIGENS DAS DOENQAS QUE
PROVeM DAS TRES PRIMEIRAS
SUBSTANCIAS
CAPlTULO

preciso compreender agora

estao unidas

em

urn so corpo.

como

Para

isso

essas

tres

substancias

vamos dar o

seguinte

complendum )
Vejamos qual

e triplice,

compreendemos que apesar dessas

rem efetivamente
essas tres coisas

tres coisas esta-

presentes, a reaUdade da semente faz

com que

apare^am unidas.

acontece o raesmo: ele tambem c uma semente
Nunca ninguem
cuja coTtiea esta representada pelo esperma.

No homem

208
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e a fun^ao

de cada uma dessas

tres substan-

cias.

enxofre coordena o cresciraento do corpo. Na realidade
todo o corpo e enxofre de tal sutileza que constantemente esta
se consumindo por um fogo invisivel. Existem numerosos
enxofres {plura sunt) o sangue, a carne, as partes nobres {partes
;

principes),

a medula...

etc., sao chamados enxofres volateis.
Os ossos ao contrario sao formados por enxofres fixos. Cada
um deles e encontrado em seu estado original quando a ciencia

O

noz,

na morte.

realiza sua separagao.

ou melhor, contem tres substancias
esta junto^e
misturadas, ja que tudo o que existe na semente
propria jun?ao
nao dividido. For isso a semente representa a
e raizes
da unidadc. Assim, quando encontramos madeira, cortiga

em uma

so madeira,

Saibam que o prineipio dessas coisas esta em sua uniao num
s6 todo, dentro do qual cada parte cumpre a sua fun^ao contribuindo assim para completar a totalidade do corpo {ad corpus

exemplo:

Toda semente

uma

O

I

(Natureza das tres substancias e influencias
das estagoes e da putrefagao)
fi

e

substancia triplice feita de

aparecem perfeitamente tanto na arte como

Sem

sal esta

ele

ferro, a

encarregado de conseguir a aglutinagao do corpo.
dureza do diamante e do

nada parece tangivel.
brandura do chumbo e

devidas ao sal assim
Existe

um

sal

como

A

a suavidade do alabastro sao
todas as congelagoes e coagulagoes.

nos ossos, outro no sangue, outro na carne,

outro no cerebro, etc,

em

igual

numero

e

propor?ao

com

o

enxofre.

O

terceiro prineipio e o mercurio,

FUe se encontra

enxofre e o

em

que chamamos de

todas as partes nas

"licor".

mesmas proporfoes que

sal.
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congela^ao e a propriedade compacta correspondem ao
constitui^ao do
licor, o que o torna absolutamente necessario a
de tres coisas
compoe
corpo, mostrando-nos que o homem se

isto e,

em um

tao, a

A

so corpo.

enxofre queima por causa da sua pureza; a firmeza do
provoca a subida
sal o transforma em alcali e a forga do fogo
apesar do que
(effumat)
fuma9a
de
forma
em
do merciirio

O

nunca chega a

se

Da mesma

Da mesma forma nenhuma
sal,

uma ramagem

Com

pois nesse caso o tronco da arvore cairia

despregada

em uma

como

de sua estaca.

o crescimento o corpo se incrementa

gao; quer dizer,

E como

aglutina^ao podera ser feita na

so natureza

como

a pereira, somente produzira

uma

em uma
uma

se fosse

so direpereira.

especie constante de

Claro que tudo isso deve ser admitido para as demais
arvores, pois no microcosmo existem verdadeiramente tantas

peras.

especies

como

os frutos

na natureza.

De onde se deduz que todo
conhecera tambem a arvore que a

aquele que conhega a pera

como

as tres

e valido

no que

produz, assim

substancias que pertencem a ela. Isso

tambem

medicina.

medicina e toda ela uma consumagao de uma corabusmesma que deixa a arvore reduzida a cinzas e livre de
todo enxofre. Nao so pelo enxofre (in sulfure) mas tambem

na doenga

e

alamos da natureza das coisas e das doengas,

e

pelo licor e o

somente
Ja

uma

arvore seca quando tiramos
forma pode subsistir sem o enxofre.

raaneira que

o fogo da essencia (ignis es sentiae)^ ja que sem ele nao

nenhuma

A

queimar verdadeiramente.

a seiva dela, assim nenhuma
Na verdade, todas as dissolugoes nascem das tres substancias.

ausencia do

existe

fixos

que

f

sal, ja que todos
na aparencia.

eles sao volateis

com um so nome
uma "pera", ou isto

precise que saibam que cada fruto se designa

Assim, quando dizemos,

generico.
e

uma "maga",

todas as classes de magas.

quando vemos

isso,

isto

e

inclulmos nisto todas as classes de peras ou

um

O mesmo

se refere as doengas.

caso de lepra e dizemos

isto

Por

e "lepra",

e o suficiente. Nao importa sua frieza, seu calor, sua umidade
ou sua secura, pois nenhuma dessas doengas tem o menor interesse em ser conhecidas, ja que nao nascem nem sao geradas
nos corpos ou nas substancias. Assim, quando quiserem plantar
uma arvore, considerem antes de tudo a sua semente e nao a
sua cor, sua forma nem nenhuma de suas outras propriedades.
Todas elas aparecerao por si .proprias, porque nao sao outra
coisa que as ultimas materias das substancias, carentes por isso

mesmo de

toda importancia.

O mesmo

acontece

com

a ictericia, que nao pode ser julgada

quanto a sua frieza ou umidade se somente a chamaraos por seu

diz respeito as doengas.

nome. Sem duvida, o tratamento da

virem
Isto deve ficar estabelecido de tal forma que quando
que
E
ma?a,
um doente possam dizer: isso e uma pera ou uma
o
como
doenga
as tres substancias Ihe sejam tao familiares na

o machado que abate a arvore e o fogo que consome as subs-

sao na arvore.

E como

Essa e a razao pela qua! essas tres coisas produzem peras
mesrao mode uma so classe e nao de tres. Ao contrario, pelo

calor.

tivo voltarao a ser tres

as

em

sua

"CLTIMA MATERIA".

doen^as devera ser conhecidas de maneira

triplice:

sulfuroso, seu licor mercurial e pela consistencia

Assim

seu corpo

que o

sal Ihes

proporciona.

A
gundo
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medicina conveniente para estas enfermidades sera, seque acabamos de express ar, um fogo que as consuma,

ictericia existe,

como

existe

tancias volateis.

A

titui

medicina deve

se constituir

da

mesma forma que o

fogo.

nao e preciso analisar suas propriedades de frio ou
grande virtude se localiza no alheiamento, o que cons-

nele,

A

a verdadeira natureza dos arcanos.

Pois do

mesmo modo

que existem coisas ou causas que tiram a vida, existem outras
que tiram as doengas.

Quando tiramos as peras da arvore a pereira fica vazia.
mesma forma e com iguais nomes, devemos separar e
cortar as doengas, sem nos distrairmos ao redor do corpo e da
Desta

substancia das peras,

mas indo diretamente ao peudiculo que

as

211

sustenta.

Com

isto terao

uma

ideia

cimento da medicina.
seguintes exemplos:

Pensem nos

quando vemos

as vicissi-

tudes e transformagoes do inverno e do verao em suas imediatas
sucessoes de frio e de calor, deveriamos pensar da mesma forma

Ninguem dira que as vicissitudes naturais
ao suceder a precedente sejam
experimenta
que cada estagao
horaem
esta submetido sucessivamene
pois
o
verdadeiras doen^as,

em

Saibam que

mais exata sobre o conhe-

a origem

do

calor

do homem provem da uniao

das coisas celestes, terrestres, aquaticas e aereas que existem
nele em uma temperatura conveniente, quer dizer, numa tempe-

nem o calor nem o frio predominam. Apesar de
ainda existir o calor interior que nasce do estomago e que da
ao corpo a sua temperatura.
ratura onde

relagao ao coiipo.

ao verao e ao inverno.

Durante o inverno o homem se cerca de fogo para se protefrio. Apesar disto o inverno atua sobre ele submetendo-o a sua influencia sem que nenhuma coisa artificial mo-

ger contra o

Este calor do ventrfculo e particuiarmente eficaz pois serve
para cozinhar e digerir os alimentos, sendo assim semelhante ao
calor exterior, que nao se comporta somente desta maneira.
Essa e a razao pela qual todo orgao possui um fogo perpetuo,
ja que todos tern um ventriculo e uma digestao. Assim, o calor
ou
frio do homem acontecem conforme a violencia ou a
suavidade da digestao.

difique seu cur so.

O

Outro tanto ocorre com o verao, sendo surpreendente que
o medico estude o fato de modo tao pouco satisfatorio e resista

em

aceitar e conhecer nestas coisas

mentos

celestes,

as infiuencias dos

se a natureza pudesse cometer

como

Por conseguinte, o

frio

do inverno

e o calor

chegar a produzir enfermidades, ainda que,
sejam doengas.

em

do verao podem
si mesmos, nao

o nascimento das estrelas e a interpolagao de seus
dias {interpolatis diebus) suscitam o frio e o calor, e tambem
febres.

So a causa celeste pode determinar esses movimentos. fi
por mera fantasia que tais medicos nao levam o ceu em consideragao, atribuindo tudo ao microcosmo, envolvendo-se cada
vez mais no erro.

Fora

isso,

certamente, acontece que o

homem pode

ser

tornado de ardores criados nele mesmo, sem que nada tenha
side acrescentado, tornando-se nesse caso um sol ardente. Isso

acontece sempre de

um modo

acidental e nao desde o nasci-

mento.

Quem

Diante desse florescimento, quem ousaria dizer que essas
sairam somente do fogo da digestao? E quem poderia

afirmar que "isto" e sangumeo?

O

certo e que isto e todas as outras coisas, diferentes na
idade adulta e na velhice, sao produto e resultado do calor
cotidiano. Sem duvida, nao faltarao os que afirmem que isto
nao passa de temperamentos e insistam que "a juventude e san-

guinea e a idade adulta colerica, fleumatica ou melancolica".
OS que assim dizem esquecerara-se das excelencias do calor

Mas

da digestao e da natureza da materia que forma as tres primeiras
ja que o homem assim como a arvore tern suas
proprias flores. Por isso, chamar essas flores de temperamentos
e um grande erro.

substancias,

O mesmo acontece com todas as coisas que crescem neste
mundo, nas quais as especies devem ser consideradas mais que
OS generos, pois todas agem especificamente (specietemus) e
nao de

uma maneira

gradual,

como

Platearius

^^

e outros bota-

provaram quando qualquer coisa estranha penetr^^ no
ventriculo. Neste caso, se ali entra sem ter sido previamente
nicos

consegue

Quando o homem

e

iludir

o Sol evitara tambem as doengas.

tomado por

esse calor celeste, significa

o sopro {aura) boreal foi fechado, ja que, quando
a temperatura acaba voltando ao normal.
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florescimento do mer-

flores

Tambem

provocam

como o

curio.

movi-

erro.

calor das digestoes provoca a exteriorizagao de diversas

cores, ate entao latentes, assim

que

esta aberto,

—

45
Platearius: naturalista originario de Brabanle que viveu na Aleinanha nos princfpios do s^culo 16, tendo sido reitor da escola de Zwikau
(1535-1546).
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preparada, ve-se que tanto o calor

enquanto a coisa

se

como

ou

o frio se refreiam,

encaminha espontaneamente

ate o arcano.

Tudo pois morre no ventriculo e por isso podemos saber
de sua ma qualidade e fraqueza, conforme a quantidade de
coisas que deixe de atacar, desmanchar e destruir. J a os ventriculos que provocam a morte das substancias que caem neles
sao sadios e por isso desprovidos de qualquer interesse medico.
entao aplicar as medicinas, porque nesse momento nao vao causar as transformagoes que levariam a putre-

Nao convem

fa^ao.

vezes acontece que alguns medicamentos se misturam

As

como as especiarias, por exemEntao acontece que, nao entrando em
putrefagao, ficam inativos, ja que nenhum medicamento pode
curar-nos daqueles venenos que o ventriculo nao consegue des-

com

coisas de natureza quente,

plo, nas epocas de peste.

truir.

Dai

se

deduz que a rapidez da putrefagao e proporcional a

misturas.

O
vocam

ou o calor mas os

Aqueles que nbs combatem teriam abandonado suas teses
soubessem que na realidade nao existe mais do que um frio,
um calor, uma umidade e uma secura. Se tivessemos estabele-

cido

de

com

a devida precisao a existencia de duas ou tres classes
de calor, de umidade ou de secura, nao terlamos diivida
aceitar de bom grado a opiniao deles. Mas isso nao e o caso.

frio,

em

Tudo o que dissemos nao tem outra finalidade senao fazer
conhecer o grande erro que se tem cometido ate agora na observa^ao dos graus, assim, como sobre os temperamentos das coisas,
que na realidade sao quatro, mas fundidas

em uma

so.

Ate agora tinham sido estabelecidos quatro humores, coisa
falsa, pois so existe um licor de mercurio no qual existem muito
mais de quatro substancias, generos e propriedades, das quais
a unica causa nao e o resultado, porque nele tambem estao
incluidas as outras duas substancias.

Cada doenga, segundo

a sua composigao, existe por causa

dessas tres coisas.

suor que os medicamentos imputreciveis as vezes proe mau e contribui muito pouco para a sustenta^ao da

vida.

Entao podemos deduzir: nada que se estabelece gradualmente ou segundo os temperamentos e de utilidade para o corpo,
pois neste as doen^as nao sao, segundo as suas raizes, quentes
ou frias. E os remedies nao poderao agir sobre elas se nao
tiverem outra virtude alem de suas diferengas de temper atura.
Recordem que e preciso arrancar as peras pelo talo e assim
faze-las cair da arvore.

B um

frio

se

rapidez da cura e que tudo que impede a putrefa^ao se opoe

igualmente a saude.

Assim encontrarao, nao o
mesmos graus,

arcanos desses

tem maior quantidade de frio
do que outra, pois nao existe mais do que um so grau na frieza.
O correto seria dizer esta erva possui meia onga de frio e outra
erro dizer que

tal

coisa

As causas do

em

enxofre e do sal serao estudadas e expostas

capitulos sucessivos,

Voltando ao mercurio, vemos que suas doengas se produlicor, verdadeiramente grande e admiravel,
criado por Deus acima de todas as maravilhas, eleva-se ate o

zem quando o seu
ceu.

Da mesma forma que

guerras internas

quando

de Lucifer excita todas as
ao ceu por seu proprio orgulho.

espirito

se eleva

Quando o mercurio ascende sem
sua hierarquia (gradus)

,

se

manter

(persistit)

em

transform a-se no principio da discord ia.

Outro tanto pode-se dizer sobre o enxofre e o sal. Quando
sapara e se apresenta deste modo, aparece como uma
coisa que nos devora. Com o seu orgulho (fastus) estara onde
o

sal se

:

duas on^as, considerando para as duas a

mesma unidade de

possa manifestar sua corrosao, provocando as

tilceras,

o cancer

e a gangrena.

peso.

Por

isso

concluimos: receitem

uma dracma

encontrem e deem de beber

em

E

neniifar e macela,

usem
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ervas especiais

como

caso de

de

frio

onde

a

ardor o calor interno.

mas nao pimenta
215

Somente quando

as antigas naturezas

morrem ou

se rebai-

xam (deponantur) ao ponto de chegar ate a um novo nascimen to podem adquirir o carater de verdadeiras medicinas. A
separagao do bem e do mal esta precisamente nesta anula^ao.

A medicina contemporanea e para nos como um arcano
puro e absolute, desprovida de todo temperamento e de todas
as outras coisas desse tipo.

Entao, por que os observadores equivocados opinam que
podemos realizar o primeiro grau, nao podemos igualmente alcangar o terceiro e o quarto?
nos, que

A

causa seria que o estomago nao suportaria as coisas dos
graus superiores, quer dizer, nao conseguiria a putrefagao devido
a sua propria fraqueza, significando assim que a sua qualidade
e eficacia seriam proporcionais a sua frieza e que sua
dosagem
poderia ser proporcionalmente diminuida.

CAPITULO n
(Sobre as transformagoes das substancias e
da necessidade da obediencia aos designios

Do que se deduz o seguinte:
em sua residencia normal,

de Deus. Sobre a mumia. Sobre a divisao da
medicina. Sobre a morte)
Os arcanos nao sao antiguidades nem foram criados ha
muito tempo; pelo contrario, foram concebidos recentemente.
Antigamente, as coisas eram citadas em razao da substancia
e

da forma,

tal

qual existem no mundo, o que hoje e de nenhuma

Para a sua utilizagao e preciso que essas substancias se
dissolvam, se renovem e se libertem de todas as suas antigas

quieto

Quando o enxofre
mancha como a neve ao

como

sao o frio e o calor.

Assim, vemos que somente abandonando a sua frieza, o
solatrum "^^ podera set utilizado como medicina, da mesma forma
que OS anacardios ''^, que so podem ser usados como remedies

quando

_

libertos

do

calor.

foi encontrado nem em Dioscorides e
outio grande farmacologo. Parece que se refers a beladona. Antes
que
de Paracelso podemos encontra-lo num velho livro de Saladino de Ascoli,
em Bolonha (Aromafoi medico do principe de Tarsnto, publicado em 1488
torhim compendium, Ed. Ecthoris) nele se fala de Solatrum minus, do Solatrum
se refere ao Soe da Acqua Solar i. Posteriormente Hieronymus Brunschwick
kunst zu
latrum moitale em sua obra public ada, em 1513: Das buck der war en
os dois livros.
conhecesse
distillieren die ComposHa. £ provavel que Paracelso
especies cujos
47 _- Anacardo ou Acaiuba: palma silvestre com diferentes
frutos, cascas e pendiculos eram usados na medicina antiga.
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Termo pouco usado que nao

em nenhum

:

homem

permanecido

jamais teria tido

se

enche de ambigao, o corpo se des-

Sol.

Quando

a sutileza de mercurio e tanta que chega a sepaindo alem dos seus graus normais, pode
provocar uma raorte imprevista e repentina.
rar-se e

valia.

propriedades,

o

no corpo.

ulcer as

II

se o sal tivesse

Iho,

acender-se,

Por isso a razao e a natureza devem conservar-se sem orgucumprindo sua fun?ao dentro de suas proprias hierarquias.

Cada cabega deve

ter um sentido proprio e diferente das
deve poder romper seus limites quando uma forga
determinada a obrigue. De todo modo convem saber que e

outras,

e

sempre funesto contrariar os principios do corpo.
Como nada deve ser eterno para as criaturas carnais, e
necessario que possam separar-se e isolar-se por diversas operagoes

em

A

suas distintas maneiras, qualidade e virtudes.

saude, assim

como

a firmeza do melhor do reinos, pode
devemos saber que todas as coisas podem
alcangar igualmente a bondade a perfeigao.

cnfraquecer~se. Por isso

A

c

natureza deu as mesmas propriedades e virtudes ao ouro
a prata. Deve-se simplesmente a avareza huraana o fato de o
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mtamam

primeiro ser consider ado mais valioso do que a segunda. Alem
a pedra-pome,
disso, nem o escarhucle (rubi) e melhor do que
seria repudiado
isto
pois
pinho,
o
que
do
melhor
cipreste
nem o
pela luz da natureza.

homens e capaz
de maneira diferente do modo como

Somente a

fantasia dos

I

de interpretar estas coisas
a sabedoria da natureza humana ordenou.

Nenhum

maior do que o de Jonas dentro da baleia
Isto quer dizer que terao de buscar
por si mesmos a medicina sobre a face da terra, assim como os
judeus deverao esperar a sua ressurreigao no ventre da baleia.

a morte percebe que o reino do nosso corpo esta
proximo de sua dissolugao, invade-o, assim como o fazem os
exercitos estrangeiros com uma na$ao derrotada.
morte se aproxima justamente quando as tres substancias

A

rorapem a sua uniao e concordia. Entao, com toda sua
dia, ate domidade, come^a a ataca-la durante todas as horas do
delas. Depois
uma
cada
sobre
sucessivamente
triunfar
na-las e
expulsa-la.
possa
que
nada
ha
nao
tudo
ocupou
morte
que a

For outro lado, esta

habili-

se entrou ou

dominou apenas numa

complexa {multiplex) e as
que tanto o enxofre como o sal e o
mercurio ,podem surgir nas quatro geragoes que se encontram
repartidas na natureza das quatro materias ou elementos.

A

arte e tao

tres substancias tao certas,

}

Todas

parte, entao a medi-

sua intecina pode cooperar e auxiliar a natureza restituindo a
restabelece
soda cura o que o sal corroeu; o agafrao
gridade.
devolve a consise restaura o que o enxofre dissolveu e o euro
tudo
aquilo que o mercurio tornou demasiado sutil, vindo

sinal

sera dado a esses medicos.

Quando

Mas

Acontece que muitos desses medicos preferem conservar-se
{adulteri), cometendo uma serie de transgressoes a esse
mandato ou sendo indiferentes. Eles constituem o que Cristo
chamou de "nagao depravada e adultera", pois mesmo vendo
os sinais nao querem agir de acordo.
infieis

saem

as

nascem dos quatro elementos: da terra
madeira e seus derivados; da agua, os metais,

coisas

as ervas, a

as pedras e os minerals

ou mana; e do

em

geral;

do

ar,

o orvalho e a terebiana

fogo, o trovao, o reiampago, o raio, a neve e a

chuva.

tencia
isso

em

ajuda da natureza.

Assim como nenhura reino pode ser invadido e conquistado
sem que sejam provocados nele danos e prejuizos irreparaveis,
tambem a carne que foi atacada e corroida pelo sal so pode ser
pode
restaurada imperfeitamente depois de ferida uma vez e nao
a
extensivo
mais apresentar-se tao bem quanto antes. Isso e
todas as coisas.

mante4o
preciso cuidar muito bem do corpo e procurar
do
aspereza
a
mesmo
ate
contrario,
caso
sempre integro, pois,
fi

ar

pode ofende-lo ou corrompe-lo.
Foi para isso e por isso que Deus criou

uma medicina desde
uma outra que
dara
o come?o do mundo ate hoje e ainda nos
em for?a,
igual
sera
Ela
sirva ate a consumagao dos seculos.
cura das
para
a
apostolos
virtude e poder aquela conferida aos
doengas, cuja eficacia

emana da vontade

divina.

Os medicos receberam assim o mesmo mandato dos aposOs que vivem sob esta ordem deverao necessariamente
tolos.

com ela, aprendendo e conhecendo o verdadeiro
fundamento de todas as coisas.
(genuinum)
autentico
e
atuar de acordo
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luz

Deixemos esta parte para a meteorologia, constituida pela
da natureza, e continuemos nosso assunto.

Quando o microcosmo
jeintegra na terra,

(o corpo

ela o reverte

humano) desaparece

e se

com

o seu admiravel poder
gerando novamente os frutos correspondentes as sementes que
com ele foram semeadas. Esta operagao deve ser perfeitamente
conhecida pelo medico.

Assim nasce o segundo elemento, a agua, por meio da qual
a espagirica ou yatro-quimica constroi o rubi, ja que eta e a
matriz dos minerals. Esta operagao produz o terceiro elemento,
isto e,

o fogo.

que se

destila a si

Este gera o granizo e o quarto elemento aereo

{in concluso vitro)

mesmo como em um

vaso de vidro fechado
dando lugar ao orvalho pela ascensao do seu

espirito.

Muitos tentaram descrever esta geragao, mas e preciso conque perderam todas as esperangas de realiza-lo, o que nao
e para se lamentar, porque nao e prudente deixar um porco solto
no jardim.
vir
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{gummata) e o litargirio nao tem a menor
na geragao da carne, atuando unicamente no sentido
de proteger a natureza para que nada possa perturba-la em seu

Ainda existe outra transmutagao aquela que deu liberalmente todos os generos sulfurosos, mercurials e salinos, tal como
convem Ihes mostrar neste mundo microcosmico.

substancias gomosas

verdade que muito se tern feito para o encontro da saude
do bomem. Uns falaram da agua da vida, outros da pedra filosofal, dos arcanos, do balsamo, do ouro potavel e de muitas
outras coisas. Todos tiveram razao porque de fato todas elas
existem no mundo exterior e outras semelhantes no mundo inte-

trabalho regenera tivo.

:

E

,

influencia

^9

Os egipcios empregaram este nome para designar o "Nephesh Habashar"
de Moises, conforme opinioes dos medicos arabes da Idade Media, Os escritots
de Moises eram familiares para eles e aI6m disso puderam estudar as tumbas
egipcias in loco.

Se considerarmos que a arte dos embalsamamentos fazia parte dos rituals
(que Herodoto dizia conhecer mas nao podia revelar) vemos que
a opiniao dos medicos arabes pode perfeitamente ser autentica. Principalmente
se considerarmos a imensa superioridade das mfimias de Tebas que conservam
toda a flexibilidade. Suas carnes frageis, petrificadas, estavam impregnadas
de betume da Judeia.
Este fato significa que a energia vital do sangue teria &i<lo usada nas
primeiras, enquanto o segredo dos embalsamamentos teria se perdido pouco a
iniciatorios

rior.

Nada
como tudo

que nao tenha algo de brancura, assim
que e branco tambem tem alguma sombra. Esta

6 tao negro

ideia se aplica a todas as cores.
sal (que e branco) contem todas as
porque possui todos os azeites e que
arde
enxofre
cores. Que o
todos os humores. E assim todas
encerra
porque
o mercuric flui

Assim vemos que o

as outras coisas que atribuiremos a filosofia.
iPica entao estabelecido

que o

homem

e o seu proprio

me-

a natureza

pois per menos que ele ajude, (opkulatur)
transformara sua anatomia era um jardim, com a melhor assis-

dico,

tencia imaginavel.

Se estudamos se analisamos bem as causas de todas as coisas
veremos que a nossa natureza e o melhor medico porque possui
rapidamente
era si mesrao tudo o que precisamos. Consideremos
deve
as feridas: elas sao apenas perdas de carne, e a sua cura

da propria carne interior, sem nenhum acrescimo exterior.
Desta forma, a cura das feridas nao e mais que unia prote^ao
(defensio) para evitar que a natureza seja impedida por algum
obstaculo externo, podendo agir livre de inconveniencias. Com
vir

a ferida se regenera, conforme ensina a cirurgia dos raestres

isso

mais habeis.

que cura verdadeiramente as feridas e a mumia: a propria essencia do homem '^^. O mastique (resina da aroeira), as

O

48

Paracelso fala freqiientemente da mumia.

Os

auLores da Idade

Media

importante e o que a
Ihe deraro diversos significados, dos quais o mais
Moises chamou
identifica como o espirito vital que circula no sangue e que
basearam sobre
de "aninm carnis" (Levitico XVII, 11 e 12). Os judeus se
a preparaeao das carisso parav-as minuciosas piescrifoes que regulamemam
vital por medic anes, cujas composi?oes, resultantes da coagula?ao do fluido

mentos extraidos do sangue human o, chamaram de raumia.
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pouco.
Seja como for, os autores do seculo 16 confundiram estas duas ideias.
Richard le Blanc disse em sua curiosa tradufao do livro De Subtilitate (Cardan,
"antigamcnte a mumia era um sangue solidificado que os egipcios
1556)
preparavam aromatizando~o com mirra, aloes, cassia, amonum(?) e outras
substancias, tornando-se num excelente remedio para todas as partes onde o
sangue saisse, assim como para as entranhas quebradas ou machucadas".
Alguns medicos tiveram a ideia de extrair o medicamento chamado mumia,
nao do sangue, mas das proprias mumias egipcias pulverizadas, formando urria
substancia que foi charaada de "p6 de mumia" (seculo 13). E este remedio
foi tao usado e procurado que os mercadores, ao sentirem/ dificuldades de
encontrar miimias verdadeiras, come<;aram a falsifica-las com cadaveres de
escravos, suprindo assim, durante muito tempo, o mercado europeu. Uma
prova do valor atribuido a esse produto esta no alto imposto aduaneiro que
era cobrado: segundo a tarifa geral de 1664, a taxa ia alem de cem soldos.
Apesar de tudo, a falta de clareza dos autores mostra muito bem que eles
nao tinham uma nofao muito exata do que era realmente a mumia, que adqitiria como o "benzoar", uma posigao indeterminada e fabulosa,
Sao Clemen te de Alexandria em sua Otatio protreptica ad Gentes
confusamente sobre uma estatua marmorizada como um balsamo extraido^ das
mumias, Isto parece ter uma certa rela?ao com a definifao que CastelH da em
seu Lexicon: a mumia ou Pisapaltum consiste num certo liquido que se encontra nos sepulcros onde os cadaveres foram conservados durante muitos
anos por meio de substancias aromaticas. De Castelli tem tambem esta rara
definieao: "a mumia & o alento que o homem sadio expele em sua primeira
respiragao matinal, logo depois de lavar a boca e que se conserva num matras
de vidro e que se condensa em contato com a agua fria".
Toxites, em seu Onomasticon, chama de mumia tudo aquilo que em
estado morto tem a propriedade de curar, denominando-a tambem de carne
sarracena ou carne embalsamada, queimada e seca na areta sob o sol da
Libia. E ainda "Kretal" ou "Ayume".
Segundo Gerardo Dorn {Dictionarium Pamcelsi) nao so a carne conservada pelo balsamo e chamada de mumia, mas tambem todas as outras coisas
que morreram espontaneamente ou por meios violentos e que estao dotadas
de virtudes curativas. Esta opiniao esta mais proxima a de Paracelso, que
considerava a mumta como um coagulo da materia pura e sutil que existe
no seio de toda substancia organica e que guarda todo o seu espirito vital.
Assim, o vinho, o leite, o sangue etc., leriam suas mumias particularcs.
:

Ma
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—

£

surpreendente a exatidao e atualidade deste principio abstenciono processo da reparafao das feridas.

nista e fisiol6gico
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Os gregos tambem conheceram um filtro preparado com
sangue, mas nao Ihe deram esse noma, como o dos corpos embalsam ados, segundo Her6doto e Plutarco. Tal termo tambem
e desconhecido na lingua copta, mas existe em arabe se referindo corretamente as rauraias egipcias.

A

mesma

r

um

regra vale .para as doen^as internas,

Assim,

se a

A

I

Podemos

outra.

este principio,

uma

ciencia, e

que no medico e em
na natureza do micro-

^3

que tudo deve concordar
Se o

de a?6es curativas {in curativis).

homem nao

com o que

e semelhante.

tivesse sido feito deatro

do orbe

e de

todas as suas partes, o pequeno

Quando por exemplo defendemos a natureza, nos servimos
de sua propria ciencia para a cura. Ao contrario, fora esta agao
defensiva, empregamos a nossa ciencia atuando como verda(curatores).

Y

^2

Sobre isto diremos que muitos medicos acabam desviando
sua atengao por causa da rotina, o que nos permite dividi-los em
duas classes: os que dao {addicunt) a sua ciencia pessoal a

tenha sido feito do nada. Peio contrario, foi fabricado
do grande mundo, e por esta razao tambem se
acha nele. Assim, existindo entre ambos um nexo (nexus)
de
dependencia tal como o de um filho para o pai, e natural
que
ninguera possa socorrer mais rapidamente o corpo
humano do
que aquele que e como o seu pr6prio pai.
ijabrefactus)

empregando apenas processos defensivos ativos (e que
acabam nao se entendendo entre si) e os que
somente se servem da ciencia da natureza, que sao os verdadei-

freqijentemente
ros curadores,

pode

se tratar,

segundo

mundo do microcosmo nao existiria e nem seria capaz de receber tudo
o que o grande mundo
produz. Dai concluimos o seguinte: tudo que o homem
come
ou consome e na verdade uma parte de si mesmo, e que, tendo
nascido do macrocosmo, sendo de um certo modo
semelhante
a ele, tambem faz parte do grande mundo. Nao e certo
que o

homem

natureza,

fica ferido

segundo

a natureza
das coisas, chega a possuir verdadeiramente
o conhecimento da
anatomia. Pois, sendo o hmbo a totalidade
do mundo (universus
mundus) e estando o homem formado nele, pode-se estabelecer

procedimentos defensivos (in dejensivis) e outra

Quando alguem

ver,

todas as doengas existe

Isto quer dizer que entre o homem e as
coisas externas ha
sempre um certo acordo ou semelhanga fazendo
com que concordem e se ajudem mutuamente (afficiunt ac admittunt).
E
somente quando o homem percebe, admite, e conhece

Esta questao sobre a potencia da medicina deve ser compreendida de duas maneiras: a que se refere ao grande mundo
(macrocosmo), e a do homem (microcosmo). Uma e coraposta

deiros medicos curadores

com o

verdadeiro ventriculo.

cosmo uma

Existem tantas propriedades interiores na natureza como
manifesta?6es exteriores na ciencia. Est as ultimas sao deduzidas
das primeiras e sac frutos do estudo, com o qual chegamos a
fazer as mesmas coisas que a nossa natureza realiza em nos.

e

colocando-se nela

{indautur) os remedies que fazem
que a ferida se recheia elevando o seu
nivel iinsurgit), e digerindo os medicamentos
em seu interior.
Assim a carne se regenera, tendo a ferida se
comportado como

^^

natureza possui
natureza se defende, podera cura4as sozinha.
uma fungao exata para as suas curas, que o medico ignora, tornando-o assim um mere protetor ou defensor da natureza. ^^

de metodos

sum),

crescer a carne,

Essa ajuda ou assistencia faz com que cada membro
externo seja a melhor medicina para o seu correlative orgao
inteterno, e assim sucessivamente uns para os outros
na mesraa

isso,

de duas maneiras (mais acima falamos do metodo defensivo) O
metodo curativo e feito quando a ferida esta inchada {ventrico.

or-

dem. Pois nao ha duvida de que todas as proporgoes humanas,
divisoes, partes e orgaos estao no grande
mundo assim como

_
—
—

Este paragrafo prova, entre outros, a grande e autentica cultura que
50
Paracelso possuia, contradizendo as acusagocs dos seus persegiiidores.
51
A tradu^ao franceaa diz: "MinisSro defensor da natureza". Achamos
melhor suprir o ministro para uma exatidao melhor do sentido.

o

Traduzimos curandeiros para curadores para evitar um mat-enten52
dido.da palavra para um sentido pejorativo, o que nao seria correto.

homem em sua totalidade,
O homem come e consome
53

—

Na

tudo

isto,

tanto nos remedies

natureza do doente.
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^sm

que so se diferenciam entre si pelo corpo
ciencia
medio, isto e, pela figura e pela forma. De acordo com a
corpo
o corpo fisico so possui uma forma, uma imagem e um
o
(assumit)
medio. Deste modo o corpo do homem absorve
sano
recebe
corpo do mundo da mesma forma que um filho
um
gue do pai. Eles nao sao mais do que duas almas com
o
entao
que
Deduzimos
mesmo corpo e um mesmo sangue.
corpo
no
ciencia,
a
ceu,a terra, o ar e a agua estao, segundo

como nos

aliraentos,

do homem, pois
mundo.
Por

isso

{asciscit) o

constitui

ele

por

si

mesmo um

verdadeiro

o Saturno

e

o Jupiter do microcosmo atraem

Saturno e o Jupiter celestes.

cosmo, e o goivo do microcosmo assume (assumit) pela mesma
razao o goivo da terra.
caquimia54 da agua adota a caquimia do microcosmo,

A

como o talco5^ o orvalho

e a terebiana de

um

e outro

elemento.

Tudo isso pode ser explicado levando-se em conta que
quatro coisas, nem
ceu como a terra, o ar e a agua, nao sao
qual as quatro se
unica,
na
uma
mas
tres, nem ao menos duas,
tanto

conjugam iconjugantur) podendo

se dividir e separar-se.

A

tenham todas

as virtudes

Nos vemos

muito

As

—

isto

Caauimia 6

caqiiimias

Podem

natureza pressente que deve empregar toda a sua forga e

todos OS seus recursos contra a doenga.

Por isso e muito importante criar uma medicina que contenha o firmamento universal, tanto o da esfera superior como
o da inferior. E e tambem por isso que a natureza pode resistir
a morte com tanta intensidade, chamando em seu auxilio o ceu,

um

ser

do ceu, da

terra,

bem quando

do

ar e

com

da agua.

Acontece o mesmo quando a alma, ao chamar por Deus
todas as forgas do seu coragao, consegue lutar, resistir e

chegar a veneer

o

diabo.

Assim tambem a natureza reiine e emprega todos os meios
criados por Deus para expulsar a morte, ainda que ela nos faga
estremecer de pavor pela amargura e crueldade do seu terrivel
olhar, mesmo sem ve-la ou toca-la realmente com nossas maos.
Mas a natureza, que pode ve-la, toca-la e reconhece-la sempre,
atrai todas as potencias ter res tres e celestes

para poder

resistir

ao seu formidavel impulso.

Saibam que a morte e verdadeiramente horrivel, cruel e
E lembrem-se de que ela chegou a aterrorizar ate mesmo
aquele que a criou, quando Cristo estremeceu de espanto no
monte das Oliveiras, suando sangue e pedindo ao seu Pai celesaspera.

tial

mediadaptaeao desses conhecimentos a conveniencia da
os medicamentos
cina nos ensina que quando administramos
dizer, que conquer
total,
numero
devemos dar com eles o

54

A

a terra e todas as suas virtudes e potencias.

Essa conjungao entre os dois ceus faz com que tambem
ervaexistam afinidades entre os eleraentos da terra. Assim, a
micro-cidreira da terra se relaciona com a erva-cidreira do

assim

no corpo. Todos os seus orgads, absolutamente todos, lutam
contra o corpo doente defendendo por sua vez
todo e as partes,
ja que a enfermidade leva em si a morte de todos os orgaos.

que a afastasse

dele.

O

que tem de estranho que ate

a

natureza trema diante dela?

Por isso, a medida que seja raaior o conhecimento sobre
a morte, maior deve ser tambem a prudencia e o cuidado
na
pesquisa que o homem verdadeiramente sabio (vir sapiens)

em-

qualquer doenga penetra

preenda contra

ela.

{Lexicon
termo paracelsico que segundo Castelli

divididas

em

^^'lf"'"'^.^^^^°"'°

..^t.mpSs?

e

sa-

arsenicais e ^""P'S"^^"/^^^^^^; ^ '5'',
baltoO, mercurials (como as substancias
como todos os talcos). Johnson {De
linas
^»'^^^'T,l%fe,
conside.a
nnmera ate trinta especies ,dc caquimias e
de ^^,^ • ^^^^mnte A
P°f
memos cncontra-se no espinto do mercuno dotado no sal
vitnolo,
c no'^^'^Jf"/^'
sublimagao
morte das caquimias seria produzida pela
classes de talco: o branco, o
Toxites e Dorn distinguem quatro
55
negro, o vermelho e o amarelo.

"^^^^^yf
^f

_
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conyem que sejam admintstradas segundo a ordem prescrita
do que nem sempre estao isentas de

(legitime ordine), apesar
perigo.

Ja viraos

que no ''grande composto" se acha o mundo
quer dizer, o ceu, as virtudes da terra e o homem microcosmico, contidos em uma gota. O homem se encontra, pois,
encerrado na farmacopeia com todos seus membros, articulagoes,
natureza, propriedades e essencias, boas e sadias, mas e enfermas.
For isso, quando absorve algo dessa grands composigao, absorve
inteiro,

a si mesmo no limbo de onde foi criado
o une, restituindo-lhe o que falta.

g entao o corpo

medio

Essa composigao ultrapassa tod as as demais medicinas, do

CAPITULO

mesmo modo que o Sol supera todos os
Com efeito, em que se diferencia o

111

(Dissertagao sobre os medicamentos
e sobre a morte)

A

grande farmacopeia

(magnum compositum),

isto

da noite? Diremos que unicamente na

da

e,

a

O

fazer suas receitas

simplicidade, nao so quanto ao

numero

compoe quantidade dos medicamentos, mas tambem em sua
exterior.
homera
o
todo
formara
reuniao
ordenada
sigao, cuja
Assim ele reunira as potencias de todos os remedies, medicamentos e arcanos, podendo empregar suas forgas na luta contra
arcanos das
as doengas que o atormentam. Com respeito aos
se reduzira
conduta
sua
futuro,
no
acontecer
a
destinadas
doengas
a espera
descanso,
um
como
si,
entre
outros
a agoes de uns e
chegarem.
elas
para
da hora marcada
O mesmo que com a madeira que o artesao tem em suas.
a qual pode ser esculpida em centenas de formas
maos

—

—

acontece com as doengas, cujo numero pode ser igualraente
elevado, embora atuem e se produzam num mesmo corpo.

imagens de madeira queimam e
se consoraem no fogo, a medicina da grande composigao ou
farmacopeia se limpa no fogo, que assim separa nela as coisas
pur as das impuras. For isso as grandes receitas devem ser muito

Do mesmo

bem
226

conhecidas.

jeito

E

como

as

quanto as medicinas p articular es ou

e,

nela,

as diversas flores,

Sol da

luz.

Lua ou o

O mesmo

raizes,

dia

que o ceu

pedras preciosas

e

perolas.

verdadeira medicina tern sua origem nas virtudes de todos os
medico deve aprender dela a
elementos do ceu e da terra.

com

terra

outros astros.

locals,

O medico deve conhecer os medicamentos com tal exatidao
que possa chegar a separar neles as trevas da luz e o dia da
noite, e uma coisa em cada dia, assim como Deus Pai.
O

que temos em nossas maos e tao parecido com o que o
proprio Deus possui, que devemos colocar nisso toda a ciencia
a fim de que cheguemos a separar e a distinguir o preto do branco, o claro do obscuro e a medicina do barro em que habitual-

mente

como foi criada por Deus.
que diremos agora sobre as operagoes? Afirmamos cme
Deus nao quer que se realizem como se fosse cortar arvores a
golpes de machado, exigindo que tais trabalhos sejam,
de acordo
esta escondida,

O

com OS principios da medicina, com a aplicagao de toda sua eficacia, virtude e trabalho, para curar (sanavit) estas
doengas co-

mo Ele dispos sobre a terra. E antes que a menor palavra saia
de sua boca, serao curados {convalcrani) todos os enfermos.
Muitas outras coisas ainda deveriamos considerar se nao
fosse a ignorancia

qual se

dos medicos e tao violenta a vaidade

empenham em

aparecer

como

com

a

mostrando apsaas
Assim mesmo devemos levar em
sabios,

algumas migalhas de ciencia.
conta os defeitos dos doentes e finalmente outra serie dessas
coisas

que somente Deus conhece e que nao devemos

investigar.
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medicina,
e a virtude da agao da
e tercelestes
potencias
as
todas
condensa?ao das virtudes de
absorver
podc
nao
inverno
o
compreenderemos por que

De

acordo

com o poder

que Nosso Senhor Ihe dita do ceu.
So quando ignora a hora e o minuto do nosso fim

mesmo nao devemos tentar
o verao e vice-versa, e que por isso
fogo, nem o frio umido
do
pelo
agua
da
dispersar o elemento
doengas propnamente
sao
nao
eieraentos
pelo calor seco. Os
que os ramos
indicadores delas, do mesmo modo
sem serem

eles

mesmos

a

arvore.

^

considerado

nado e

isso esta

disposto.

homem

doengas do
ate aqui sobre a saude e as
que falemos
convem
sua teoria e sua fisica geral,

Tendo falado
baseados

alguma

em

aspectos s sua oportunidadc.
coisa sobre a morte, seus

Todas

as coisas tern

um tempo

uma
bem ou no

prefixado, quer dizer,

seja no
duragao que sera consumida infalivelmente

mal.

determinado em
por exemplo, tem um prazo
devem abandonar a terra e encerrar
suas vidas, no fim do qual
{improhis) tem seu tempo, b
suas existencias. Os malvados
Deus tixou
terminam no momento exato que

Os

santos,

todas as coisas

para

elas.

esse prazo,
o santo mais piedoso poderia ultrapassar
existencia.
sua
por mais util ou saudavel que fosse a
aproxima nada pode subse
da morte

Nem

Quando

sistir (nihil

o

momento

superest, nihil spectatur) e

quando ouvimos
do tempo

ahi), o fim
vras "levanta-te e anda" (surge et

Entrctanto a morte se

mantem

as pala-

cliegou.

(adsidet) a nosso lado, espe-

internas Ihe ofercgam
rando pacientemente que nossas guerras
possuir-nos,
uma oportunidadc para colocar-se diante de nos e
entrar em nosso corpo e
pois ela ignora a hora em que deve
momento Ihe escape a faz
mata-lo. O medo de que este exato
certo em que deve
raanter-se vigilante e cuidadosa do instante
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Por

com

suas agressoes e assaltos.

O que vai alem desse estado ja nao deve ser
verdadeiro acidente. Em
como um temperamento, mas como urn
ordecomo tudo

acreditando que cada momento pode ser o seu.
ainda que se engane constantemente, sempre volta

possivel,
isso e

nos de tal modo
Os temperamentos foram impresses em
por outro, como
suplantar
que nenhum deles muda ou se deixa
no homem.
finalmente
e
tambem acontece entre o ceu e a terra,

sucessivos capitulos especiais veremos

e

—

precisamente porque os desconhece
deixa-se ser vencida pela
medicina, apesar do que sempre procura aproximar-se
o maximo

mas

indicam a arvore,

apesar de tudo nunca podera desobedecer os de-

signios e as ordens

restres,

ditas,

mas

aparecer,

Todas essas coisas da vida, tao belas, boas, agradaveis e
as vezes tao cheias de encanto especial, sao como
tesouro
de ouro e pedras preciosas escondido

numa

cesta

um
um

que

ladrao

Em

estiyesse disposto a roubar.

verdade nada disso nos e permitido evitar, e nem a utilidade, o dano, a probidade ou
a malicia
poderao impedir ou deter a hora do "levanta-te e anda", pois
nada no raundo pode opor-se aos designios divinos.

Nossa vida e um tesouro em cuja protegao nos falta a
mais elementar seguranga. E mesmo quando o protegemos com
todo cuidado vemos como ele e roubado diante dos nossos
proprios olhos a despeito de toda vigilancia. Nenhum do^nte
encontrara protegao mais eficaz do que o refugio em Deus,
impiorando pela sua melhor ajuda. Quando somente roga
e pede ao medico os auxilios de sua arte, a morte sempre acaba
levando-os.

Um
seus

rei

que durante

exercitos,

com

uma

fossas e

batalha se protege

com

todos os

por todas as partes,
rodeado por sua infantaria e cavalaria, nao esta em seguranga?
E, mesmo assim, com uma
uma bala ainda o atinja?

Na

trincheiras

defesa perfeita,

como

e possivel que

verdade rauitas sao as maneiras pelas quais podemos
Por isso, bem-aventurados aqueles que a morte

perder a vida.

surpreende

com

os coragoes

bem

dispostos

como no

caso de

Sao Joao Batista, os profetas e os apostolos.

£

preciso que estejamos

sempre atentos pois certamente
ao juizo onde prestaremos conta do uso do nosso
tempo, ate o menor dos instantes, como um verdadeiro arauto
do tribunal de Deus.
cla nos levara

No momento

dessa convocagao e que a alma se separa

dcfinitivamente do corpo e o juizo de

Deus

se abre,

no dia

e
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de grande misena,
na hora determinados. Digo que esse dia sera
tremendo, e
em que o ceu e a terra se levantarao (attolentur)
que devem
os
quando as trombetas acordarao (suscitahunt) todos
ser

chamados, vivos e defuntos.

o que nos
a morte nos ressuscitar devolvera tudo
^^
espsraremos
anjo
ievou (abstuUt). E assim, ao lado do nosso
e a vida na terra.
prisao
de
celas
cujas
tribunal
a decisao deste
pecado.
Todos que estao na terra morreram de fato em
do
hora
a
chegue
que
ate
prisao
nesta
detidos

Quando

isso ficamos

Per

juizo,

esperando

como

verdadeiros cativos.

Logo que percebemos o chamado da morte

o espirito se

CAPiTULO

corpo fica sozinho em sua
eleva ate ao Senhor, enquanto que o
proprio meio {in sua
seu
prisao terrestre. Todos ficam em
novamente. Neste
reunir
se
hora em que devam
sede) ate a

instante as tres substancias

—

enxofre, mercurio e sal

—

corpos,
que acontecera diante do Criador de almas e de

momento?
escondido da vista dos homens ate esse
nenhum medico,
Nesta hiora nao existira nenhuma doenga,

nem

fala

sobre o mercurio)

vol-

tarao a sua essencia e ao seu sangue.

O

(Onde

IV

coisas.
doentes, e sera na verdade o fim de todas as

acontecimento devemos manter-

Enquanto esperamos esse
para sermos capazes
nos vigilantes e estudiosos das ciencias
de verdade para a
motivo
de encontrar uma razao digna e um

Apesar de termos falado sobre a morte no capitulo anterior,
nosso trabalho ainda nao comeyou. A pausa que fazemos agora
tern como motivo a meditagao, para que assim a nossa exposigao fique mais

Vamos

clara.

rever de

um modo

respeito as tres substancias, e

Ele esta no

homem

melhor

tudo o que diz

e geral

comegaremos pelo mercurio.

sob a forma de licor

e

em numerosos

aspectos, expressao de suas multiplas naturezas.

Os metodos para conseguir sua separagao sao

nossa vocagao.

tres:

a des-

Em

cada um desses
modes existem diversas especies que nao vamos enumerar agora
separadamente. Basta que falemos sobre as mais importantes,
Diremos assim que a essas tres maneiras de separa^ao correspondem outras tres semelhantes no corpo, que e a opsragao
da natureza.
tilagao,

a

sublimagao e a precipitagao.

Antes de mais nada e conveniente averiguar o que e que
modos de separagao, ja que ele
nao se produz por si mesmo, mas por meio de alguma coisa

obriga o mercurio a esses tres

exterior

_

56
A traduc^ao latina de Paltenius emprega aqui a palavra
(portador dos simbolos da jiistifa).
'

"liclor'

que o faz ascender, separando-o dos outros

principios.

Aconteee a mesma coisa com Lucifer, cujo orgulho nao e
um resultado de sua natureza, mas recebe-o de fora. Por isso
pode se elevar sobre tudo.
231
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estimulo do mercurio tambem vem de for a dele (o que
com muita precisao), devendo ao calor,
compreender
devem
a virtude digestiva que determina a sua
acidental,
ainda que
ascensao. O calor eleva o mercurio sobre si, for a de si e o
intenso
excita (agitat) como a madeira abrasada e queimada pelo

O

do

calor

seus caminhos naturals
forte,

doente.

O mesmo

Sol.

Tambem pode

ascender estimulado por calores estranhos

precise considerar ainda

uma

outra especie de calor: aquele

desses ainda existe o calor provocado pela energia.

uma

estrela cadente

maduro

Tres calores estranhos podem determinar a ascensao do
mercurio e conseqiientemente a precipita^ao do seu orgulho nas
doengas e na morte. E o medico deve conhece-las muito bem
dos
para saber quando o calor vem dos astros e quando vem
propod
era
assim
So
exercitii).
{calor
experiencias
exercicios ou
regimes
teger os sens doentes, prescrevendo para cada um os

O

ao

destila^ao

no espago que fica livre. Logo
estagio, acaba sendo expulso

maximo

O mesmo

em
e

seguida, ao
caindo ate ao

uma estrela aprisiona e queima
E nao se detem ate aican^ar sua

acontece quando

sua parte correspondente.

sutileza, provocando com isso diversas dosn?as.
inquietagao do mercurio ao exaltar-se (agitur) pelo calor
exterior nao e mais que a ex press ao do movimento de expulsao
ou repulsa que causa a apari^ao das doengas.

A

combustao

As

maneiras

como o mercurio

manifesta a sua capa-

destila^ao, precipita^ao c

A

destilagao leva a morte repentina em todos os seus
aspectos; a precipitaeao provoca a gota nos pes (podagra), nas
maos ichiragra) e nas articulagoes (arthetica); a sublimagao
causa o delirio e a loucura {mania).

quando o doente perde a razao, quando se Ihe
os ligamentos, ou quando fica com a lingua

veias,

calor.

da saciedade chega a tornar-se tao sutil que conigualar com o do espirito do vinho. Neste caso cliega a

tres

cidade para gerar doengas sao estas:
sublimagao.

corpo abrasado em todas as suas partes come^a a arder
encher de um fogo como se existisse nele o mercurio.

A

—

Pclicanos ou matrazes dos alquimisttis sao vasos circulares, fechados
bico longo e grosso de forrnato conico virado para baixo (como
o bico do passaro que Ihe da o nome), e que eram usados
nos laboratorios e
nos estudjos dos astroloRos. Foi celebre o pelicano dupio dc
Reimundo Lulio
chamado de "os dois jrniaos". David de Planis-Campy tern um tratado sobre
esses recipientes: ''Vasos e Fomoa Filosojicos. E
Jean Dee estudou o segredo
de suas dimensoes e proporc^oes.
57

e

calor

segue se
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isso,

sempre sente inicialmente o

e a se

do

ponto mais baixo.

resultam as diversas doengas.

O

o

atingir

Explicaremos as tres maneiras como
do mercurio, tanto nos meios umidos como nos meios secos
ou de pouca press ao.
Sabe-se que o mercurio se encontra em todos os orgaos do
corpo e em tantos espa^os como orgaos, cada um dos quais
tem a sua propria fun^ao: razao, visao, audi^ao e etc., do que

as

mercurio

maxima

se realiza a

seca,

sutil izado

e se prepara

adequados.

abrem

e

sublimat^ao,

e ano.

Por

combustao do

extremo, seja espontaneamente, poc
ou precipitagao, consegue alcan^ar sua
essencia suprema. Ai entao e expulso do seu lugar normal,
sobrevindo rapidamentc a doenga do corpo e a morte.
Antes disso e durante um certo tempo, ele ascende, circula

sabemos que

esse
ela anuncia mortes repentinas e doengas mercurials durante

tempo

a

corpo se transforma e os membros se enchem de calor. O merciirio ascend e e se exterioriza (sursimi dear sum) destilando-se
como se o corpo fosse um pelicano " e alcangando sua verdadeira
majignidade (nequitia) ao atingir o mais alto grau. So entao,

obrigando-o a elevar-se.

Por exemplo: quando aparece

com

Nas compleigoes sadias isto tambem pode acontecer como
conseqiiencia de exercicios cotidianos, ou imoderados, e mesmo
pela influencia de uma estrela semelhante. Nestes casos todo o

que vem (emergit) do movimento do corpo. E por mais fraco
mercurio
e irregular que seja tambem e capaz de abrasar o

Alem

acontece

coracao,

maneiras, cone passageiros que conseguem expulsa~lo de tres
da mecanica.
arte
a
e
mestra
que
ciencia
da
principios
forme OS

£

no cerebro, permitindo que o mercurio se extravie dos
quando o calor se faz suficientemente
Tudo que ele atinja nesse momento ficara ferido ou

entrar

com

II

m
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A

am

cada

desses meios e especies consagraremos outros

tantos livros nos quais explicaremos tudo

com mais

detalhes,

As substancias que alcangam sua ultima materia, ultrapassando e superando os graus normais sao muito numerosas.
Essa diversidade se refere as substancias mercurais, as fun96es
das partes, as naturezas, aos modos e as propriedades, sendo
as doengas mais extraordinarias quanto maior for o numero dc
coincidencias entre estes eiementos diferentes.

Com

esta preparagao o mercurio torna-se tao sutil e tao

em
nem mesmo

poderoso

intensidade

sua natureza interior que ninguem pode resisti-lo,
duas substancias, repelidas pela forga e

as outras

do seu

CAPITULO V

calor.

Comportando-se assim ele penetra nas carnes e nos ossos,
escapando e suando nao so pelos poros mas por todos os pontos
fracos atraves dos quais abre diversos caminhos. Assim nascem
as fistulas, pustulas, doenga Jtrancesa (morbus gaUicus), a lepra
e outras semelhantes cujos modos e mecanismos de produgao
explicaremos

em

(Sobre o sal)
Terminada
neste capitulo a

alcalinizafao.

Acontece que sempre quando
e tomada de repulsa e espanto,
vindo como consequencia o tremor do corpo, amedrontado pelo
frio e calor que o amea^am simultaneamente (concuirunt).

em

seu paroxismo.

veneno ataca a natureza

esse

de

ela

outros reverberados, outros alcalinizados e outros

que

modo terminamos

A

seu exterior.

tres.

imoderagao no comer, que perturba
a digestao tornando as partes muito lascivas, a came demasiadamente lubrica, que se torna delicada, branda, medulosa e o
sangue excessivamente impetuoso (fuxurians).
primeira

e

a

Quando todos esses estados acontecem o sal nao pode
manter-se na essencia e integridade em que habitualmente deve
permanecer. Do mesmo modo como os frutos que crescem em

explicassemos apenas o fundamental. Mas em outros
volumes do nosso tratado voltaremos ao assunto com a devida
e necessaria amplitude.
no auge das doeni^as

resoUigao,

onde normalmente nao deveria chegar. As causas disso sao

o nosso estudo sobre as maraA preocupagao de ser breve fe/

Id6ia da "crisis"; por exempio,

em

comportam dentro do homem da mesma maneira

Primeiro devemos saber por que o sal se dissolve (infrinpor que chega ate as combinagoes do estagio supremo,

com que

58

em

se

gitur) e

Por isso o estremecimento, materia e natureza do frio,
afasta-se e se deixa dominar na medida em que o calor aumenta.
vilhosas naturezas do mercurio.

Essa diversidade de naturezas explica as distintas especies
e de suas prepara?6es.
Muitos sais estao calcinados,

sal

mas todos

Seu mecanismo e entao um mecanismo de obturagao e
flutuagao de vapores; o mesmo que faz a tampa de um recipiente fechado subir sozinha sob os impulses dos vapores de
um liquido fervendo em seu interior.

Deste

o mercurio vamos dispensar
sal que e outra das tres

atengao ao

Saibam que o sal alcanna em sua soberba qualro modos
de transformagao: a resolu^ao, a calcina^ao, a reverberagao e a

Devemos saber que esta ascensao do mercurio nao so provoca calor, mas tambem pode causar frio, terror e estremecimentos {rigorem honorenque suscitavit) todas as vezes que che~
gue

mesma

substancias.

outros capitulos especiais.

5**

a disserta^ao sobre

campos abandonados amadurecem e apodreccm com maior
cilidade quando cai sobre eles uma chuva abundante.

infecciosas.

fa-
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tMMll^^HBl

a mesina aconteceu

que o excesso e a abundancia {luxus) excitarn a exaltagao do sal, tao mais rapida e intensa quanto a luxuria ou o coito provocados por irritagoes pruriginosas, por transfer magoes intensas ou por alteragoes do sangue.
Isso quer dizer

conseqiiencia de toda esta agitagao, o corpo gera
um espirito frio que se manifesta em forma de sopro (flatus),
o que converte a natureza do sal dando-lhe outra muito mais

Igualmente quando o esperma retido e desviado para
fora de seus condutos naturais, a natureza do sal se rompe,
provocando uma grande necessidade de agua, que e atraida

abundantemente, levando assim o

sal

a

uma

Quando o

nas
Acontece o mesmo quando
e
vento
ao
expostas
se
secas
como
partes do sal: elas ficam
como
corpo
no
estao
sais
que
os
sol,
ja
como
gelo
ao
derretidas
o granizo no campo depois da tempestade.

A

forma que o permite ficar no
mesmo estado durante algum tempo, mesmo que nao possa
resistir muito, pois finalmente acaba rompendo-se, desfazendonatureza do granizo e de

Com

o sal tambem acontece assim. Ele se altera facilmente
pela abundancia de came, pelo excesso de gordura e pela pletora de sangue, assim como pelo endurecimento da natureza no
coito e sob a influencia dos astros. Nessas condi?6es acontece

como

se

fossem neve.

a expulsar o

com

OS

dissolvam de

sais se

A

modo que chegam

tal

do corpo, fazendo o mesmo

calcinados e reverberados.

sais

a derreter

natureza do calor interne atua tendendo

dissolvido para fora

sal

Esta e a razao pela

qual o suor sempre e salgado.

O

suor nao passa de

De onde

se

das diversas naturezas do

Assim
impetigos

se

produzem

suor,

se de ulcer as.

umidade escapa

(secedit) transfor-

com o que a pele se irrita, gretando e enchendoQuando se mantem em sua umidade normal, o

procura sair corroendo a pele precisamente no lugar sob o
qual esta escondido. Sobre isso encontraremos novas referencias
em nossa cirurgia.
sal

O

sal reverberado apresenta-se em forma de liquido iimido
cuja anatomia se produz por destilagao de cima para baixo.^?
Assim nenhum calor nem super abundancia estranha pode per-

manecer em sua substancia,

tal

como

agua nao se mistura com

a

oleo.

Entretanto os espiritos vao e vera de cima para baixo ao
redor desse sal calcinado ate que produzem uma mucilagem ou
viscosidade muito acida. Neste moraento entra novamente em

agao o calor interno, expulsando do corpo essa substancia atraves
de chagas e fistulas externas.

Observem assim que o

sal caminha em sua natureza ate
nascendo desta operagao diversas e numerosas doengas que nos livros de cirurgia chamo de "feridas de
ferrugem", ja que cada ferrugem deve ser expelida pelos poros,
de dentro para fora, consumindo-se ao ar livre.

o que

mesmo

ele

Sabemos

e,

pois que

nenhuma

ou enfermidade exterior
que juntamente com o
ar atua na pele atraindo tudo para fora. Segundo o comportamento do sal, surgem tilceras secas, timid as, com corrimento,
existir sera

saniosas,

que

purulentas,

se

ulcer a

produza o

etc.,

todas

sal,

aparecendo diversamente,

em

sal.

as

manchas da

{impetigines), os pruridos

pele (serpingine^), os

(pruritus), as rachaduras

(scabies) e outras tantas lesoes desse genero

detalhadamente nos nossos

Quando

Iniciada a calcinagao a

mada em

pode

sal dissolvido, conforme acabariios de
deduz que existe um suor do sangue, outro
da came, outro dos ossos e da medula, etc., confirm a ndo o fato

dizer.

da mesma forma
preparados semelh antes.

vitriolo e outros

tal

se e desintegrando-se.

que alguns

ipsum) anteriormente na

(per se

perde espontaneamente a agua, ou e substi-

sal

que o alumem, o

outra natureza.

o astro incide (uicidens)

si

tuido seu temper amento uraido, ele se calcina

Como

poderosa.

por

natureza.

livros

os sais se calcinam

essa calcinagao ja foi produzida

que explicaremos

de cirurgia-

perdem seu liquldo e quando

em

—

A

uma calcinagao que sc faz num forno especial
sua parte superior ele tern uma especie de
a repelir e refletir a chama. Assim o fogo alcanga
OS objetos de cima para baixo conseguindo reduzi-los a uma cal muito sutil.
Existe a reverberaeao aberta e a fechada^ dependendo das vigias e ventiJadores do forno estarem abertos ou fechados, sendo os efeitos diferentes em
cada caso.
reverbera^ao aberta € para os corpos muito duros e dificeis de
59

reverberafSo e

chamado de reverbsratorio,
ciipula ou abobada destinada

Em

A

serem reduzidos (Ruland, Lexicon Alchemiae).

sua essencia, quer dizer que
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parte por erosao do corpo medio,
e outras coisas semelhantes.

Desre

parte devido a alimentos

o sal fabrica suas feridas, sejam ambul antes,
(peregrina), corrosivas, cancerizantes, profundas,

modo

passage] r as

?ecas etc., ol

putridas,

em

outras nao cancerosas

como

a calvicie

(condylo(alopecia), pustulas e cicatrizes, os tumores do anus
especie.
desta
outras
lepra
e
mata), Q mormo,^" a

Conforme o genero do
mento, assim
estrela

pel a

como

que se

exalte,

da dor e do sofrimovimento determinados

sal sera a classe

a influencia ou

segundo cada

uma

dessas circuns-

tancias.

importante saber que todas as classes das lesoes citadas
correspondem a constitui^ao das naturezas do sal e ele, que
deu forma a todas elas conforme mostra a luz da natureza,
condiciona igualmente as doengas segundo os individuos, fazendo
fi

que

em

tes e

uns sejam agudas,

em

CAPfTULO
.

(Sobre o enxofre)

outros cronicas, passageiras nes-

A

mortais naqueles.

Mais adiante explicaremos

VI

estas diferengas

em

outros capi-

tulos particulares.

mesma coisa acontece com o enxofre, que
separado pelos quatro elementos.

tambem

e

Assim, quando o elemento Hquido entra nele, o enxofre fica
umido, incha, se liquefaz ou sofre alguma transform at; ao semeIhante.

Quando o elemento do

ar o invade, entao ele seca
completamente, ou quase, pois tanto a umidade como a sccura
estao presentes nos elementos da agua e do ar. Com isso o
enxofre pode adotar qualquer destas duas naturezas de exaltagao.

Com

o fogo e com a terra acontece o mesmo. Quando
o enxofre se esfria permanecendo neste estado.
se esquenta pel as circunstancias contr arias, is to e, quando

domina a

Ou

o fogo

terra,

e o

Quer

firmamento mostram seu maior poder.

que os quatro elementos sac os artesaos e
que efetuam as transmutagoes do enxofre, tirando-o de
sua fungao habitual, fazendo-o provocar uma serie de doengas
dizer

artifices

cm seus mais diversos generos ou especies. Segundo
da materia do enxofre eles se comportam de modos
atacando-o

^

O

tradutor frances colocou "morve":
palavra latina de Paltenius e ''morphoea".

60

muco ou

itiormo,

mas

a

em

seu corpo e

em

a natureza
diferentes,

seus orgaos.

Quando o enxofre se esfria, a terra torna-o fixo ou volatil,
conforme as quatro formas em que o frio aparece: congelagao,
resolugao, coagulagao ou dissolugao. O enxofre sai assim {emer-

238
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no elemento da terra. Pois
como
o
fogo,
a terra e o ar, geram
agua
saibam que tanto a
cada um uma parte do frio e que somente por razoes. filosoficas
o frio foi considerado como proprio e exclusive do elemento

git)

desses quatro elementos reunidos

um
no

o calor.
no vento.

frio e

ar e

No
tancia

Por

sempre

isso

existe

uma

terra,

sem subs-

diversos

generos e

corpo existem friezas do vento e da

visivel

ou

tangivel,

acompanhando

parte de frio

especies de doen§as.

terra.

Na

re alidade so existe

um

frio

ou uma

frieza,

apesar do

que o seu peso pode variar, parecendo as vezes que existem
muitos frios, ou melhor, que as coisas pod em ter diversas quantidades de frios ainda que seja sempre o mesmo (oequabile),
Quanto a substancia, temos que dividi-la em duas: a dureza e
a umidade.

A

dureza e dupla e pode se manifestar sob a forma de
congelagao ou de coagula^ao, A dureza congelada vem do frio
igneo (ex jrigore igneo), assim coi^o a agua gelada, a neve, o
granizo etc. O enxofre pode experimentar uma congelagao que
proceda do elemento do fogo, acompanhado de diversas doengas

modo

a neve, a geada (pruina) ou ao graUma parte dele e
nizo, cuja origem e justamente analoga.
gerada nos astros e nos a chamamos de fogo do frio, ja que o
fogo verdadeiro esta no firmamento.

Semelhantes de certo

A

uma frieza que vem da agua e ainda
pode alcangar o mesmo nivel do fogo que

dureza coagulada e

que sendo distinta
acabamos de nos referir. A coagulaQao produzida pelo frio e
diferente da congelaeao em que permanece fixa, pois a congelagao e volatJl, ou melhor, a primeira tem um carater definitivo
e est^vel, enquanto a segunda tende constantemente a voltar
ao seu estado primitivo como ocorre com a agua gelada.

Tudo que vem do

frio

frio (jrigium coagulatum)

do elemento da agua

como

se

coagula

em

os corals, alumens, entalias^^

vitn'olos e outros aos quais tod as as

doengas geradas pelo

frio

A

terra,

tambem uma

simplesmente como terra, produz
de enfermidades particulares, assim como

considerada
serie

algumas ervas frias: a beladona (solatrum), a rosa, a alface, a
papoula etc. As doengas sao como essas ervas, distintas e separadas entre

si

em

seus diversos generos e especies.

Deste modo devemos conhecer a maneira de procurar o
elemento da terra no homem e nos outros elementos, segundo a
analise (discrimen) que nos referimos.

Com

o calor acontece o mesmo, devendo

tambem nos demais

pode acontecer no nosso corpo, pois como o firmamento incentambem pode incendiar o do homem.
Quando isso acontece, atingindo qualquer orgao do corpo,
comega o desenvolvimento do seu poder.
deia o enxofre da arvore,

Fora

este, existe

tambem na agua um outro fogo que pode

queimar o enxofre do mesmo

O

silex

jeito

que o fogo do ceu.

e a calcedonla o possuem e

podem

deixa-lo escapar

da mesma forma que esse elemento interno que nao
podemos ver e que e o verdadeiro artesao (fabricator) de todos

(edant),

OS elementos.

do ar e diferente por que nao e congelagao nem
coagulagao, mas simplesmente um vento que como o boreal ou
o zefiro ^\ que levam com eles e em si mesmos (per se et ex se),

capaz de queimar o enxofre, pois conhecemos

frio

A

entalia, segundo Roch le Baillif, era o "alumen scissuni", quer
61 -^
o alumen de churabo ou estuque, que hoje chamamos de alumen de
ferro amoniaco.

dizer,

62

—

procurado

For isso todas as doengas do enxofre terao a natureza de
algum deles (elementos). Porque quando o enxofre atua em
sua fungao propria {in siu officio) e acende o elemento do fogo
que esta no firmamento fulgurante, incendeia-se na estrela do
verao ^l o enxofre arde como uma arvore consumida pela queda
de um raio celeste. Agao invisivel do firmamento que tambem

coagulado sao semelhantes, ou melhor, pelo frio da agua.

O

ser

elementos.

E

indiscutivel

—

que

existe

na

terra

um

elemento do fogo
o poder que

O

63
primeiro tradutor latino respeitou o texto original alemao:
"Julgurische Stern, Sommer Stern", traduzindo "Stehi' em vez de "Stern" e
em latim "fulgurens seu tonitruns lapis jacit'\ () que significa:
"q que produz a pedra fulgurante do trovao".
sentido sem diivida e se-

escrcvendo
mclhante.

Boreo: vento norte. Zefiro: vento oeste.
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desenvolvem as ervas do tipo da urtiga e da flamula^ quando
colocadas
Esta

homem,

em
e

contato
outras

com

o nosso corpo.

geragoes

semelhantes

uma

resultando de cada

sao

produzidas

no

Existem com efeito a doenga da flamula, da pimenta,
aromal ^^
doenga
a

e

Como dissemos com respeito ao frio, tambem existe no at
elemento quente do fogo que gera doengas igneas proprias
todas elas
dele segundo a natureza do euro e do austro. ^^
percebemos que a coagulagao no fogo do firraamento, na terra
e na agua so se realiza espontaneamente de acordo com tres
modos preclsos: o da terra, cujo produto sao as ervas; o da
agua, parecidos aos minerals Incandescentes, e o do ceu, que

um

Em

so grau e

uma

Essa mesma quadrupla razao existe para a secura. Ssus
quatro generos tambem emanam dos elementos, existindo assim

—

termo incerto. Os antigos chamavam "Flamuta VeFlamula e
64
neris" ao leontoDodio ou Edelweiss, Hoje e usado para designar algiimas
plantas do genero das clematidas, e ainda para um subgenero de agracinaceas
doi fungos. Mas essas designagSes parecem demasiadamente modernas,

um

—

Aron ou Aros e um termo que se encontra freqiienlemente em
Dioscorides, ou Oribasio, sendo empregado para chamar uma especis
de cebola da Etruria que da um brilho especial aos olhos e ao semblante. E
tambem para a planta conhecida como "barba de Araao", para a bistorta ou
serpentaria {Poluganum Bistorta de Linneo) s as da familia das aroideas, cujo
tipo € o 'Arum vulgare" ou "niaculattim", conhecido vulgarmente por "pe
de vaca", usado como purgante drastico ,e cuja raiz entrava na composi^So
65

Plinio,

do "opiado mesenterico".
Euro: vento do
66

—
67 —

A
ordem

da

e da

agiia

comegam

que

nestes

causando

terra,

graus

e

a

eles

pratica dessas doengas

sera

exposta e expllcada

exata, ainda que teoricamente

nao

se

sucedam

nesta

correla-

tivamente assim.

Por Isso nos limltamos a expor os fundament os e generalidades de um modo conciso, deixando para o Livro dos Temperamentos e dos Graus o estudo mais prof undo disso e de outras
coisas semelhantes que na verdade se

relaclonam mais uoni

a

filosofia.

Existem doengas que as vezes se produzeni independentemente dos elementos, quando, por exemplo, uma umidade qualquer acende o sal calcinado; seu enxofre se incendeia da mesma
forma como ja descrevemos acima.
fi

so causa as suas doengas, ainda que
continuem conservando os quatro generos e especies corrsspondentes ao ar, a agua, a terra e ao fogo.

um

doengas

*''

O elemento da agua tambem possui sua coagulagao no
frio, onde se desenvolve como nitratos e outros sals nitricos.
Fora isto, existe tambem uma umidade que vem de cada um
dos quatro elementos. Elas nao se opoem todas juntas mais
do que

tantas

pertencem.

delas diversas doengas externas

e internas, bem diferentes das molestias mercurials, salinas e
outras parecidas, que serao explicadas em outro livro.

causa as lmpress5es.

securas vindas do fogo, do ar,

outras

Este paragrafo e

leste.

um

Auster:

vento do

dos mais arbitrarios

as

conveniente que saibamos conhecer e distinguir

coisas pelos

seus

sinais

particulares,

porque quctn

todas

ignorar

suas diferengas sera incapaz de identiflcar os sinais provcnientcs

dos transfer nos internos (beUa intestma).

Prestem bastante atengao nos nossos
^com excessiva fidelidade as suas divisdes.
nura

titulo

vamos nos

referir

livros

e

nao

sigani

Quando virem que

a tres causas ou motivos, dcveni

um modo

de dizer, ou uma fornia
de querer classificar os detalhes (de accidentihus), ou mesmc^ o
fim (de fine), pois na realidade as coisas que devem ser aprcendidas sao diversas e em numero muito maior.
saber que isso nao e mais que

Os

acidentes tern

elementos e

em

si

nao so a sua plenitude mas os

uma

grande quantidade de sintomas externos. Assim,
se a doenga deve receber um nome, nada melhor do que usar
o da coisa que a gera. Essa e a razao pela qual conservamos
c observamos a mesma ordem em cada capitulo do nosso tratado.
Nestes livros gerals permanecerao a teoria e a fisica das
doengas, deixando sua pratica para outros cspecificos que ircmos

cxpondo sucessivamente.

sul.

em

todas as versoes para-

Empregamos a palavra ceu em vez de Jogo pela simples contimiidade
do discurso (vide o comepo do paragrafo) e para uma melhor harmo-

cetsicas.

logica
nia da frase.

242

De

qualquer forma fica

feita

a

advertencia.

243

(spermati)

^^

e outras substancias desse tipo sac as que produzem
doengas da bexiga e dos rins. Ainda que o tartaro seja a
causa da pedra e esta seja a materia dessas doengas, e precise
as

o tartaro nao se transforma e nao se aglomera^^
espontaneamente em pedra, mas necessita da intervengao desta
outra natureza para que o congele com o seu frio ou o coagule

saber que

com

seu calor sudorifico (diaphoretica).

Este calor e este frio nao devem ser consider ados como
OS outros que estudamos ate agora, pois em verdade a semente
do esperma possui uma anatomia e uma fisica particulares.

Por

CAPITULO

VII

(Sobre o germen do esperma, as causas
especificas e a predisposigao como causa de

doenga)
Temos que

dizer,

em

de todas essas
das quais
doen9as
de
genero
outro

continuagao e

aleni

que ainda existe um
Umas vem da
escolhemos duas para falar neste capftulo.
da forma
outras
sperntatis')
e
seminc
{ex
semente do esperma
coisas,

devem

consideradas

especifica.

Todas

aten^ao

fim de nao confundi-las com

a

elas

ser

as

com

a

maxima

outras classes de

e praticamente

um

capitulo especial

de todas as outras doengas.

Nada que

seja congenito pode ser arrancado de sua raiz
na qual se abrigam a forma especifica e a semente do
esperma, ou melhor, a sua natureza, explicando assim que o
germen se sustente sempre em sua propria raiz.
inata,

Ouando nasce algum cego, por exemplo, nao se diz que o
mal e congenito, pois ainda que nao possua o dom da visao,
a vista esta nele, mas nao no lugar adequado ou certo. Esta
e a causa de sua cegueira; por isso quando se diz que 6 cego
e que nasceu cego, nao se diz que possui a vista dentro de si.
Este e tambem o caso daquele que tern quatro dedos em uma
mao e seis na outra: o numero de dedos e exato mas eles estao
seu

em lugar errado.
Nenhum medico experiente

somente

doengas.
ja sabera que as tres primeiras substancias

em

isso este capitulo ja

pois seu conteudo deve ser separado

todas as coisas.

Mas

nelas

tambem

existe

um

encontram
deter minado

se

i incuravel".

(peritus) deve dizer: "este cego
Porque a natureza e extremamente habil, bastando

acidente particular que nada tern a ver com as referidas substancias, que inibe o suor, da a sensagao de queimaeao e outros

apenas que a vista exista para ser restabelecida em seu devido
lugar, o que nao acontece no caso dos dedos, cujo exemplo

males parecidos.

acabamos de

Essas coisas e que deter minam as chamadas doengas espc^
estao
cificas, que nao vem das causas explicadas antes, mas que
propria
parte
da
de um certo raodo inatas em nos, fazendo

A diferenga esta em que os dedos sao substancia do corpo,
cnquanto que o sentido da visao e como um sopro (ventus)
desprovido de base material. For isso pode-se leva-lo de um

natureza individual de tal modo que um tern propensao
suar, am outro nao, aquele e de um jeito c este de outro,

par;;

do esperma diremos que eie provoca uma
grande quantidade de doengas ate agora atribuidas a outras
causas por ignorancia. Na reaiidade, a canfora, o espermacete

A

proposito

dar.

—

O "spermati", Espermacete, esperma ou "branco de baleia", e uma
esbranquifada que se extrai de um oleo encontrado no centro do
dos cetaceos, principalmente no cachalote, que os antigos chamavam de
biileia-macho. O processo desta extracao foi guardado em segredo durante
inuito tempo. O ambar tambem foi chamado de "sperma coetf.
68

Hiibstancia

crflnio

69

—

A

primeira tradugao lattna diz ''mutatur", a segunda "concrescit"
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mesmo nao acontece com as
do corpo que nasgam em lugar errado {in transposito

lugar para o outro, enquanto o
partes

Podemos dizer com absoluta precisao que Marte e que
combate de maneira mais parecida com o homem, pois o homem
e mais poderoso do que Marte e todos os planetas juntos.

cotpore).

Quem

Esta afirmagao nao e valida para as coisas apresentadas
neste capitulo que tenham natureza e propriedade congenita,
como e a dureza para o ferro, a brancura para o gesso, que
devem ser considerados tal como se apresentam.

Ninguem pode impedir que

a

neve caia.

Mas' pode evitar

que essa neve cause danos ao homera.
Ja que o esperma e o Hnibo e que esta nos quatro elementos,
6 preciso saber que possui forgas semelh antes que recebem o
nome de impressoes, como na verdade Ihes corresponde,

Observom o erro cometido pelos astronomos quando dizem
que a impressao e de natureza celeste. Isto e compLetamcnte
falso, pois o ceu nao imprime nada, porque a nossa figura exisie
em nos mesmos pela vontade e a mao de Deus,

Tudo o que somos ou desejamos
de nenhum intermediario, com todos

ser,

seremos sem a ajuda

os nossos

membros, mas

reprcduzindo a obra e a imagem que a mao de Deus gravou
(simulacrum). Sejam quais forem as condieoes, propriedades ou
costumes que cheguemos a ter, devemos saber que todas nos
for am dad as e inspiradas (inspiraius) com. a vida, cujo sopro
as

semeou

e as injetou

em

As doengas que nos afligem vem todas (emergimt), conforme explicamos, do conjunto das tres primeiras substancias, as
quais sao acrescidas

em

uma coisa determinada
como se fosse o fogo na

seu interior de

e especial, verdadeiramente impressa,

madeira ou na palha, ou o agafrao na agua.

homem com

verdadeira seriedadc

que nada disso e

possivel,

e que,

ao contrario, a imagem do homem e tao nobre e se encontra tao
per to de Deus, que esta mesmo pin tad a no ceu com todas as

Nao se diz que isto
que os partidariosi desta ideia
queiram atenuar o seu erro dizendo que a inclinagao nao e
necessaria (non necessitant) o artificio nao pass a de uma tentativa de mascarar a sua ignorancia.
suas agoes e inclinagoes,
seja

O

a inclinagao,

pois

boas ou mas.

ainda

ceu tem duas divisoes para o homem: uma delas o criara
por si mesma, de onde se deduz que e falso dizer:

e o desenhara

homem e saturnino ou lunatico" etc. Isto nos faria
supor que alguem que estivesse pintado ou model ado pudesse
levar a cabo determinadas agoes ou decisoes pelo simples poder
"aquele

do quadro ou da estatua que o reproduz.

A outra divisao do homem no ceu esta ocupada pel as coisas
ou fatos em estado previo ou potencial (proeliuUuni). Quer dizer
que as obras a serem cumpridas por todos os homens no futuro
de suas vidas, assim
nele de

uma ou de

como

suas atitudes e costumes, ja estao

Grande bobagem sera conou estados previos com a inclinagao,
pois na verdade nenhum deles pode obrigar o homem a tazer
alguma coisa.
fundir estes

nos.

estuda o ceu e o

e honestidade cientifica, sabe

outra maneira.

"preludios"

Os preludios ou estados previos nao tem outro valor que
de profetizar (vaiicinia) as coisas futuras, sem que nada tenham
ver com a inclinagao, a impressao, a constelagao, e outras
que nao pass am de um barro viscoso (limns)
que OS astronomos tem diante dos seus olhos. Isto nao impede
que eles fiquem murmurando (ingunfur). E quando apon tamos

Essa impressao, da qual nao podemos nos livrar, constitui
as doengas exteriores originadas pelo limbo. Gravada no esperma
e nas formas especificas, ela nos empurra (peUimur) verdadeiramente, sem que em nenhum caso possamos expulsa-la por nossa

coisas seraelh antes

propria vontade.

lugar a verdadeira ciencia, se

fundamento tudo o que se diz sobrc
a inclinagao ou predisposigao. Aqueles que afirmam que por
esta razao o homem pode possuir uma inclinagao para Marte,
Saturno ou a Lua, ou que por tais motives esta predestinado

Ohservem entao que a natureza depende destas duas
germen e especificidade, cuja compreensao teorica fie a

coisas:

tamente

corpos

Ao

contrario, nao tern

a ser urn ladrao,

cometem um grave

erro e

uma

seus erros,

proprios das artes supersticiosas que

devem ceder
acovardam dizendo que nao existe
outra ciencia mais verdadeira que a nigromancia.

estabelecida.

Acrescentaremos

ainda

que

os

perfei-

velhacaria.
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mesmo na ausencia das subsque pela mesma razao nao 6 possivel alterar as raizes
das doengas especificas, ainda que possam ser suprimidos com
relativa facilidade os acidentes que elas provocam.

podem

se produzir desta maneira,

tancias, e

Isto acontece com freqiiencia: ao mesmo tempo em que. o
purgante especifico atua no estomago e nos intestinos, tambem
se encontra no sangue a lepra especifica. Isto nos leva a dizer,
segundo a arte, que se este ou aquele doente tivesse em seu
estomago a colonquintida, o turbito ou a escamoneia, e alguem
dissesse:

ou

"este possui

o escamonico

ou a agua

a flamula

especifica",

o coloquintico
ou ainda que "possui

especifico,

agarico", conforme o que Ihe foi dado,

seguramente possuiria tambem

a lepra ou o carbunculo (morphea) inatos.

Um mecanismo

CAPiTULO

(Sobre o sopro divino e o corpo espiritual)

guedo) especifica, que as vezes e produzida sem nenhuma relagao
com a quantidade ou quantidade dos alimentos. ™ O mesmo
como em certos casos de magreza especifica (specifica matredo)

que persistem apesar de

uma

Alem, e fora as

nutrigao abundante.

Alguns medicos,

em

vez de colocar estas coisas na ciencia
divagando como astronomos ignor antes,

ficaram
dizendo que: "isto e melancolia", "aquilo e por causa de Saturno", ou, "tal natureza corresponde a alguma coisa herd ad a
Pois o homem nao toma nada dos seus
dos pais" e etc.
.

ascendentes,

ja

nem tal planeta ou
E somente a mao d'Ele pode

que e a mao de Deus e nao a
constelagao foi que o formou.
ter disposto que alguem fosse

conveniente que conhegam perfeitamente, e a prinieira
essas doengas para poder diferencia-las das demais, pois
estas coisas sao freqiientemente

como teremos oportunidades de mostrar mais
tulos

a

mal estudadas,

divino,

—

por

no

homem um

isso

esc a pa

a

para os nossos olhos

tus), e invisivel

e

impalpavel para os nossos

dedos.

Quero esforgar-me para empregar neste assunto uma linguagem corapreensivel para qualquer medico, dentro d aquilo que
a filosofia ensina sobre o

f rente

nos capi-

pecados.
e

Sobre

magreza, ha

iiin

final

isto

digo que o corpo que pecou nao e nada

ressuscitar.

Nao

e

cemos antes
a

dizem que no dia do juizo

nem, representa nada^', e por isso e justamcnte ele que deve

nossa saude
Nesta observa?ao e na seguinte, sobre

homem.

escrituras

ressuscitaremos dentre os mortos para prestar conta dos nossos

onde trataremos da patologia especifica e do germen do

esperma.
70

e

do medico. Estamos nos refer indo ao sopro ( in f la fits)
que como toda inspiragao (inspiratus) ou expira9ao (hali-

As sagradas

fi

mas

existe

influencia

gordo ou magro.

e lamentavel

vem do limbo

.

mas do limbo,

de seu pai,

vista,

substancias,

tres

corpo invisivel que nao
especifica,

Vllf

semelhante explica tambem a gordura (pin-

possivel

darmos o motivo de nossas doengas, da
semelhantes se nao conhe-

nem de outras coisas
as que vem do coragao

e

que interessam ao homem,

vislurabre

de patologia endocrina.

—

71
Parece que Paracetso foi o primeiro autor a delinear csta sutile/a
tcoiogica antes que o livro das sentengas, e mesmo ainda o proprio Sao Tom is
de Aquino, que sem diivida tern Lrechos precisos e detalhados eomo este:
"Utrum capilli et ungues in homine resurgent; ulrum humures in corpore resurgent utrum omties resurgent ajusdem staturae, etc. "{Surnnm. Theal. Supp)
liv.

L,

XXXII

e

XXXIIl.)
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cujo corpo nao e somente do limbo,
espirito

mas tambem

um

fruto

do

Tal conduta nao tern outra finalidade que distraMas
de
semelhante fatalidade, evitando assim males piores. O que,
supostamente, tambem e valido para os honiens.

de Deus.

Por isso devemos ver na carne o nosso Deus Salvador, e
sendo ela tambem o limbo ao mesmo tempo, culpa-la por nossas
doen^as. Quem pode ignorar todas as coisas que Deus disse e
que se cumprirao no dia da glorificagao, quando todos os corpos

O

verdade esta escrito que ressuscitaremos na came, na
unica came que existe, tomada do limbo que e o unico que
pode ser objeto de doengas mesmo que sempre existam dois
natureza excitantc

depositar

Com

em

isto o

para engendrar novos frutos

seguida pelo assento

germen da natureza

em

''^

'^\

conforme

Tudo

—

GHIlot de Givry traduz '"chaise"' do latim ''per secessum" e do ale72
Tnao "citirch den Stta'V\ Ainda que nao coincidam, traduzimos por assento
constderando que na Idade Media os doenles de reten^ao intestinal eram
tratados em assenlos especiais, por baixo do qual aromatizam o pacientc com
di versos

73

fumigatorios.

—

—

O

esterco.

74
A citacao nao e exata porque essas nao sao as palavras de Sao
Paulo: vide a Epistola aos Corintios, 1, Cap. VII, ver. 1.° ao 9,''.
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dos astros.

em

Deus.

olhos e ao alcance das

sua matriz.

mal.

a juizo

Sem duvida nos hoje comemos muito mais do que a nossa
natureza pede, e bebemos alem da nossa sede, pois Deus, cm
sua infinita bondade, constantemente coloca diante dos nossos

volta a terra

que fica fora disto vem do mal. De qualquer maaparecer como anticristao, fazendo oposigao
nao
quero
neira
a Sao Paulo quando disse que todas estas coisas devem ser
deixadas ao arbitrio das mulheres^'^, Isto nos foi ensinado por
ele sem a pretensao de ser uma verdade justa e pura. Mas para
evitar que algumas mulheres caiam no vicio do adulterio, no
qual podem incorrer quando seus coragoes sao levados para o

Mas convem que

Apesar de tudo o homem ainda conserva dentro do seu
corpo atual alguraa coisa daquele corpo integral e perfeito j>ara
o bem e o mal que Adao e Eva tiveram no paraiso antes de comer em o fruto proibido.

ragoes e transfer magoes proprias. Deste modo todo all men to
que comemos movidos pela necessidade natural acaba descendo

para a barriga e saindo

isto

ser

Digo ainda que este corpo espiritual criado pela palavra
de Deus e nao pelos astros foi feito assim para que pudesse ser
submetido a todas as provas e tentagdes e em seguida escolher o
seu caminho, seja para o sim ou para o nao, para o bem ou
para o mal, como uma prova do amor e da confianga que pos:sa

alem da fome e da sede, assim como alem das coisas natui lis
que ultrapassam os limites do justo. Pois se a carne que vem
do limbo e verdadeiramente a natural, e logico que conserve
assim a sua medida e a sua justiga, e tudo que fique fora dela
proceda do mal e nao da natureza, J a que tudo que o corpo
recebe {ministratur) rctira-se logo pelas said as naturals ou fica
nos lugares que Ihes correspondem para cumprir as suas ope-

foi estabelecido.

buscado na natureza, pois
os medicos
com o maiot" cuidado para que aprendam a co-

submetendo os corpos

corpos

uma

nao pode

nhecer os dois corpos, isto e, os dois homens que existem
em
cada corpo, opondo-se assim aos astronomos que resolvem
tudo

Em

refere ao corpo, existe

espiritual

outro horaem do limbo,

examinem

voltarao a recup'erar seus estados anteriores?

em nos.
No que se

dano

vem de

#1

maos tudo o que pode nos apetecer: vinhos excelentes, alimentos escolhidos, for tuna brilhante e formosas mulheres. Apesar disto devemos nos lembrar de que essas
coisas nao passam de outras tantas provas para revelar o quanto
somos fortes e resistentes para respeitar os limites da natureza.

—

Na verdade
e aqui e bem apropriada a observagao de
Sao Paulo
existe entre estes dois corpos (o que vem do corpo
divino e o que vem do limbo) uma associagao de certo modo
parecida com aquela que acontece nos casamentos, ja que a sua
violagao conduz a uma especie de depravagao e adulterio, c a
uma perda de toda ponderagao e medida.

—

Pois e proprio desse corpo que temos acima dos scntidos
cumprir a promessa de nao excitar, estimular iagere)

{insensile)

ou agravar o corpo natural alem dos seus limites, o que se consnum grande dever e autentico juramento diante de Deus,

titui

cuja violagao significa

um

verdadeiro adulterio.
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Depois de tudo o que foi dito aqui permitam que €U termine
universal, a origem
este discurso, dando por encerrada a teoria
de todas as doencausas
das
estudo
e
o
da fisica e da cirurgia,
gas.

evidencapitulos seguintes trarao maiores cxplicagoes,
inteligencia
mais inteligencia e maior clareza. E ja que a

Os
cias,

OPUS PARAMIRUM

para todas as coisas que explicavonmos e propusemos, acabarei exortando-os para que, pela
mea
conhegamos
tade de Deus que tantas vezes uos ajudou,
ordenou.
sabedoria
Sua
que
a
cumpra assim tudo o

requer

uma

filosofia especial

dicina e se

LIVRO

III

Sobre as Doengas Produzidas pelo Tartaro
(De

Morborum utriusque

professionis origine
et causa ex Tartaro)

NOTA PReviA
Este tratado apareceu pela primeira vez em alemao
(1565)
no volume Theophrasti Paracelsi Libri duo de Causa et
Origine
morborum, impresso por Byrckmann em Colonia, e reimpresso
pelo mesrao editor em 1566. Incluia as enfermidades
do

tartaro

e as causas das doengas invisiveis

{SP Hvro do Paramirum).

Este tratado nao consta das edigoes alemas de
1562, 1565,
1566 e 1575, assim como na latina de 1570.

A edigao de Coldnia (1566) pode ser considerada como
sendo a original, pois as edigoes posteriores de Huser
confundem mais do que esclarecem. Aigo semelhante acontece com as
edigoes de Forberger (BasUeia, 1570). Sua linguagem
contribuiu
bastante para aumentar a fama de obscuro e pedante

que ganhou

Paracelso.

O

termo "bombast" que os ingleses adotaram para qualificar urn estilo pretensioso deve ser atribuido as versoes
de Forberger e nao ao texto viril, candido e saboroso ao mesmo
tempo,
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que mais tarde tornaria celebre Rabelais na Franga,
ao teutonico romance de Paracelso.
corresponde
que

tao ao estilo

de Bodenstein inclui o tratado do tartaro no volume
Item von ursDoctor is Aureoli Paracelsi Labyrinthus, etc.
so sich im
steins,
and
prung und ursachen des griees, sands,

Adam

.

.

menschen befinden, kurtzer begriff, aparecido em Basileia em
1574, no qual ocupa as paginas 114 a 171, e onde se omite o
prologo.
tratado do tartaro foi reimpresso em alemao nas edigoes
Bucher und Schrifften, em Basileia (1589), EstrasburHuser:
de
go (1603), Frankfurt (1603), Estrasburgo (1616) e nas ediSoes latinas de Paltenius (1603) e de Tournes (1568).

O

copia manuscrita do seculo 16 na
Hofbibliothek de Yiena (n« 11, 115, Med. 31), outra na edigao latina de Bistikius (Genebra, 1658), na de Strunz (Jena,
1903) e na excelente e bem consultada tradugao francesa de
Finalmente, existe

Grillot de Givry

uma

(1912). Fora

versao do tratado do tartaro.

i&so

nao

existe

nenhuma outra

AO LEITOR
Antes de mais nada quero pedir desculpas ao leitor por
produzido ate este ponto uma teoria geral da medicina,
conforrae a experiencia me tern ensinado. Aqueles mementos livres durante os quais poderia ter feito este trabalho estao muito
longe, e nao parece que novas oportunidades vao surgir. Deve-se
uma vez mais ao sabio e veneravel senhor Joaquin de Wadt,
doutor era medicina, fisico, burgomestre e consul da vila de
Saint-Gall, que eu tenha, apesar de tudo, redigido este livro.

nao

ter

Ja faz tempo,

em

que eu comecei a escrever, coa esperanga de criar algo
realmente util, apesar dos ventos violentos e impetuosos que se
voltaram contra mim, iguais aqueles que pretendem arrasar durante todo o tempo e oportunidade os que desejam ensinar a
verdade. Contudo, devo dizer que minha esperanga aumenta dia
a dia, pois e cada vez maior o numero d aqueles que reconhecem
Basileia,

locando nele o maior cuidado,

com

amar a alma sem amar o corpo ao mesmo temque nao e possfvel coibi-lo e subjuga-lo sem que a alma

ser impossivel

po, e

fique igualraente prejudicada. Creio ter contribuido bastante para
clarear este conceito.

Aqueles que apesar destes resultados continuam langando
mim os mais furiosos rancores, obrigam-me a Ihe dizer,
amigo leitor, que nao deve fazer seu julgamento muito depress a,

contra

do primeiro, segundo e terceiro capio fim da obra. Somente entao compare os resultados

e seguir sua leitura alera
tulos ate
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de sua propria experienda

com o que exponho

nesta poucas

paginas.

Alem do

mais, evite a sedugao daqueles que

comego a

ata-

cada coisa justamente sem
deixar se influenciar pela amizade e o favor. Tenha certeza de
que com a ajuda de Deus. aparecerao muitos outros livros para
defenderem estes principios, o que enchera seu espirito de pracar desde agora.

Examine

e pese

zer e complacencia.

Apreende entao tudo

Dado em

Saint-Gall,

em

isso e

15 de

nao o esquega.

margo do ano da Graga de 1531

CAPfTULO

f

(Origem das doengas geradas pelo tartaro)
Qual filosofo verdadeiramente ilustrado nas coisas naturais
nao dara risadas ao ver que todas elas, apesar de sua importancia, foram esquecidas pelos medicos,
e que, fundamentadas
e estabelecidas na filosofia, estao presentes na
medicina sob numerosas dores e doengas?
Muitos desses medicos, deixando de lado coisas tao neccssomente se preocupam com o seu proprio espetaculo e
propaganda, em ganhar dinheiro {captandae pecuniae)^
sarias,

discutir

com

com
filosofos em

OS aldeoes e

em

vez de dialogar com os verdadeiros
proveito de sua ciencia humana. Os que
agem assim continuarao ignorando a verdadeira ciencia. E sera
vao e erroneo tudo aquilo que nao tenha sido edificado
sobre
as bases de urn a livre discussao contraditoria com
os que sabem
mais do que nos. Querer ser medico sem experiencia nem
os leigos,

co-

nhecimento da filosofia e uma coisa muito grosseira {prohsum)
de onde nascem numerosos erros, conforme teremos
ocasiao de
mostrar.

No
doengas,

livro

A

anterior falamos

coisa que

vamos

sas especies de doen^as, e

sobre as causas e origens das
capaz de gerar diver-

tratar agora,

o que poderiamos chamar: a causa do

excremento.

E
tres

muito importante a observagao cuidadosa e filosofica das
A isto temos de acrescentar que em

primeiras substancias.
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todas elas encontra-se

uma

certa ejegao, evacuagao

niento {egestio, stercus aut excrementum) ja que

ou excre-

nenhum

outro ventriculo mais

ali-

te-lo e que toda digestao deixa sempre algum
deve ser compreendido com toda precisao.

mento deixa de
residuo.

Isto

e esta encarregado

figado, nos rins, bexiga, inte&tino etc.,

de separar o excremento.

--»-

tudo o que cresce contem em si mesmo {per
se) o seu proprio excremento, o que pode ser estendido, a principio, a proposito das tres substancias. Isto nos indicaria o processo da ejegao das doengas dos tres primeiros principios assim

Tudo o que

deve trabalhar. Ele esta no mesen-

sutil

(m mesamicis), no

teric

e,

Observem sobre isto que o nosso ventriculo principal, isto
o situado no final do esofago (gula, segundo Faltenius, ou
per canalem stomachi, segundo Forberger) separa e divide somente o que apodrece do que nao se apodrece, e o que se desagrega do que nao se desagrega (commimdtur) Isto significa
que somente o que e carne, medula ou ossos pode verdadeiramente desagregar-se e corromper. Por isso acontece que tudo o
que nao e a propria substincia do homem, e excremento; que
o homem nao o 6 e que as demais coisas tem sens proprios exe,

.

como da evacuagao do excremento que geram em
preender e aceitar o que

foi dito,

devemos

nos.

Ao com-

evitar a confusao

que

nos causa o silencio mantido pelos antigos sobre estas coisas, as
quais realmente nunca for am compreendidas como deviam. Asa sua conduta nao tern nada de extraordinario e nada deve
na falta destes estudos.
surpreender
nos

sim

Justamente por isso lembrei-me de recorrer a

filosofia

para

nos explicar essas coisas, entre as quais, a primeira e mais importante se deduz do fato da necessidade de alimento que tem
todos OS seres que vivem e crescem.

Da necessidade de comer se deduz que existe um ventriculo
(ou estomago) dotado da vlrtude particular de comer o puro e
o impuro de uma vez, tanto no homem como nos demais seres.
Nem todos, sem duvida, possuem os emunctorios aperfeigoados
do homem, mas se caracterizam pelo fato de reter e assimilar
em seu interior uma parte do que comem, separando o bem do
raal.

O

uma anatomia

mal, que tem

particular, fica de

um

separado dentro da anatomia geral da coisa ou do ser, retendo por sua vez o alimento e o excremento. Vamos nos ocupar
depois deste excremento que fica assim misturado ao alimento,

No

dommio da

filosofia

pur a.

ao nosso objeto, devem saber que tanto o
alimento como o excremento (nutrimen und stercus) sao comidos e bebidos de uma vez pelo homem, de onde se deduz que
sua natureza deve se empregar em separa-los e nao em conser-

que

se refere

em uma mesma coisa, ja que, como dupto, precisa
em dois; natureza e excremento; ainda que 6 ventrido homem nao possa separa-los, So o puro e seu excre-

va-los juntos

separar-se

culo

nao desta forma o excremento das coisas
naturals que estao nos alimentos e para os quais o ventriculo
principal nao tem poder de separa^ao. Para essas coisas um

mento permanecera;

258

e

crementos, diferentes dos excrementos
ficar nele

do homem, que podem
sem desagregar-se (fraguntur) durante o estado de

cozimento (coctiUa).
Existindo no homem coisas que nao deveriam existir, alem
do seu proprio excremento e sua substancia carnal, mas restos
de coisas naturals como a comida. ou a bebida, e precise que
demonstremos o que esses alimentos (nutrimenta) provocam e
realizam no corpo.

Diremos antes de mais nada que essas rea^oes sao muito
mais logicas e muito menos estranhas do que se pensava e que
somente a incapacidade daqueles que se surpreendem com tais
coisas

pode apresenta-las deste modo.

certo

modo

deixando diver sos extremos sob o

il

Estas doengas sao realmente diferentes das que estudamos
como objetos dos nossos dois primeiros livros. Ainda

ate agora

que as tres primeiras substancias e todas as outras conseivem
e retenham sens excrementos, permanecem separadas deles, da

mesma forma que o homem

esta

dos seus, conforme

ja

demons-

tramos.

em duas classes: as que sao geraque vem dos excrementos. Estas ultimas
estudadas e compreendidas de uma maneira especial

Dividiremos as doengas
das no

devem

homem
ser

e as

e particular.

Hoje

ja

em demasia porque os
tanto ardor o assunto sobre as

nao e possivel preocupar-se

autores antigos defender am

com

causas da colera, a fleuma e a melancolia.

O

deram conservar para os seus humores nao

lugar que pretenteria

razao de ser
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m

.

se tivessem considerado

devidamente os fundamentos da

filo-

Sofia a qual ja fizemos referenda. Contudo ainda poderiam estar
de acordo sobre a geragao da fleuma, a melancolia, o sangue e
o colera, mesmo que suas naturezas nao existam neles. Conio
seria possivel fazer uma coisa de outra se todas as duas nao
existisserti

em

mesma

potencial previamente unidas?

Entre as doengas deste genero nos temos os calculos, as
''^
areias da bexiga da urina, o sedimentagao e as viscosidades
nenhuma das quais preexiste em nossa natureza, sendo por isso
humores.
dificil de explicar a sua presenga com a filosofia dos

Se OS calculos, as areias, os. sedimentos ou as viscosidades
produzem no liomem, nao ha duvida de que a causa disto e
a existencia da substancia geradora delas em nos, pois se nao
se

nao haveria razao para que essas doengas

existisse

se

produ-

zissem.

Quando

esses autores tentaram explicar estes fatos fora dos
fracassaram diversas vezes. Sous

quatro- humores,

conhecidos
postulados foram tao fracos

e vacil antes como costumam ser em
relagao a todas as coisas, porque justamente nisso esta o ponto
fraco deles. Se tivessem sido filosofos em vez de poetas, anato-

micos em vez de

erapiricos,''^

e mais amantes da verdade que

fantasia, teriam construido urn edificio logico e cientifico so-

da

bre OS doengas, sobre a natureza e a condigao humana, muito
mais solido que o falso e precario que nos deixaram.
e produz as doengas dos calculos, das
das viscosidades, e na verdade multic
sedimentos
areias, dos
representam os excrementos das quacoisas
quatro
essas
plo e
em todo o alimento e bebidas que
presentes
naturals
coisas
tro

O

.

corpo que gera

compoem a

nutrigao do

teriam habent in putrefactione) e que, por sua vez, a coagulagao e a ultima materia das coisas naturals {rerum naturalium
stercora habent ultimom materiam in coagulations), todas duas
coisas parecendo fazer oposigao entre si. Na verdade a digestao
do homem termina em sens emunctorios naturals, nos quais a

homem.

forga da putrefagao limpa (excernitur) ^ separa (secedit)

e expulsa todos os detritos.

A

forga expulsiva reside justamente no excremento e nao
na natureza ou na constituigao do homem, e nem nas coisas
naturals, que somente tern a propriedade de coagular, de acordo
com que somente se alimentam de coisas semelh antes.

Segundo este principio nutritivo, tudo o que se transforma
alimento tern que estar previamente coagulado, razao pela
qual tudo aquilo que nao se digere pela mesma substancia que

em

o come, volta ao estado de coagulagao original. Este resultado
da coagulagao e duplo; a que nao se coagula nunca e o alimento; a outra coagulada 6 o excremento. Como acontece na
natureza humana, tudo o que nao e o homem e excremento.
Por

formas de transformagao: calculos,
que devem ser consideradas
como as ultimas materias do excremento que tem os alimentos
isso sao muitas as

areias, sedimentos, e viscosidades,

das coisas naturals.

Esta ultima materia se explica de dois modos: um e o que
possui dentro do macrocosmo, e outro o que condiciona as doengas do homem, sobre o que vamos falar neste
ela

mesma

livro.

A ultima materia nas coisas que se form am por si mesmas
(quae per se jinut) sao as pedras dos rios, que vem do alimento
das aguas, e as pedras das montanhas, que vem dos alimentos
da terra, pois tanto a terra como a agua precis am de alimentos.

ultima existencia {ultimum esse) de todas as coisas e
uma coagulagao, cuja expressao e o calculo. De onde se deduz
que e preciso demonstrar primeiro que a ultima materia dos
excrementos esta nos calculos.

O primeiro estado e o de uma viscosidade argilosa que se
coagula quando o corpo consegue expulsa~la fora dele {extra).
Tal viscosidade e violentamente repelida {exturhant) pelos qua-

sabemos que a putrefagao se encontra
na ultima materia dos excrementos dos homens (ultimam ma-

cida por tudo o que cresce espontaneamente

A

Vejamos como:

75

_
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tro elementos

na medida

em que

aparece estimulada e favore(vegetabilia res

crescentes)
Calculus,

"Stein, Sand,

76

ja

arena,

bolus,

et

viscus.

Os termos alemaes sao

Leim und Letten".

"Canonistes", segundo Grfllot de Givry.

estes:

Tambem tudo que endurece (arescit) tem em si mesmo
excremento, e o que se desagrega ou separa {secedit) € um

um
ali-
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riantes

que sao os calculos, as

mento privado acidentalmente do corpo. Quern trabalha com
madeira sabe tirar dela a resina'^'^, os que preparam ervas cofeecem a elaboragao do alab astro (alabastrum) e assim sucos-

cosidades.

sivamente.

suas especies sera objeto de outro livro.

A

,

Na

realidade essas coisas sao as ultimas mater ias

em

que

se transformam os excrementos das coisas naturais.

Ja dissemos que tudo o que queima contem enxofre, tudo
o que se reduz a cinzas tern sal, e o que possui a proprietdade
de esfumagar-se {ejumat) contem mercuric, de onde concluimos que quando seus excrementos contem as tres coisas serao
semelhantes, em fornia de calculos consistentes e coagulados,

sem queimar, sem

sal, e

sem

manifestar-se

Vejam como devem compreend&r
transform a

em

cinzas, as cinzas

em

em

isto:

sal, e

estado fumegante.
se

a madeira se

em

pedra,

isso,

mani-

este ultimo

o artesao (mechanicus) formara o corpo com tudo
festando nele suas ultimas mater ias.

Qual leigo sera capaz de enxergar azeite na madeira ou
agua na pedra? Sem duvida nenhum. Exceto o medico, que
procurara, ao inverso, a madeira no azeite e a pedra na agua.
Isto se constitui na aceitagao da filosofia mais sutil (Philosaphia
adepta sagex).

Tendo compreendido

os quatro generos de doen?as

do

cura-lo no corpo, quer dizer, nos alimentos que constituem o
corpo. Pois se entram nele, nele hao de nascer segundo o espi-

do

artesao (mechanicus) desse lugar que elabora (faber)

semelhantes coisas.

For

isso e justo

chamar

este livro

de tratado do

tar taro, j5

que todas os ultimas materias das coisas nascentes, uma
separam-se do corpo, recebem este nome com as diversas va-

vez que

—

Traduzimos "resina" do alemao "Duetech". Segundo os tradutore^
(Toxites, Dorn, e Roch de Baillif) o "Duelech" seria
uma especie de tartaro que se encontra na homem sob a forma de pedra
esponjosa, porosa e arenosa, capaz de causar numerosas dores e pcrigos. Van
Helmont empregou o termo '"Duelech" em seu tratado sobre a litiase, ainda
que num outro sentido.
Seja como for e considerando a linguagem figurada de Paracelso nesse
paragrafo sobre a madeira, achamos melhor usar resina com relagao a excre77

e comentaristas latinos

cencia vegetal.
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se

ou

as vis-

entender o tartaro e a divisao de

Compreendemos ate aqui que o tartaro e o excremento das
bebidas e comidas, coagulado pelo esplrito do homem, Se esses
excrementos desagregam-se desperdigando assim a sua potencia
expulsiva e ficam no organismo, geram o tartaro, conforme va-

mos ver

O

agora.
tartaro e realmente bebido e

no corpo por

este

mecanismo, a nao

comido por
ser

nos, ficando

que se misture com os

excrementos, quando entao sera expulso (excernatur) com eles.
Motivo pelo qual podem provocar numerosas especies de doengas, nao referidas pelos medicos antigos, e nem ate agora pelos
modernos, mais por causa de sua ignorancia ou incapacidade
do que por ma vontade ou negligencia.

Vejamos agora como absorvemos (assumamus) o tartaro
que se encontra nas verduras e legumes, pois esta claro que a
sua mucilagem e as outras substancias que resultam delas o

possuem em alto teor, como expressao de sua ultima materia e
de tudo o que e doce.

tar-

taro: calculos, areias, sedimentos e viscosidades, e preciso pro-

rito

maneira como deve

areias, os sedimentos-

De onde deduzimos o motivo pelo qual todas as
vidas ou cozidas em suas proprias mucilagens sao
beneficas para os doentes de calculos.

O

coisas fereficazes

e

cozimento diminui e

lira o tartaro, obrigando-o a passar para outros excrementos e
impedindo-o de se aderir ou aglutinar, como aconteceria em caso

contrario.

For isso o betume '^^, a mucilagem viscosa, o gluten dos
legumes nao sao mais que outras tantas substancias de excrementos retidos no corpo a espera de transformar-se {vertitur)

em

sua ultima materia,

A mesma coisa

em pedra ou areia.
com os laticinios, que deixam uma

isto e,

acontece

materia terrosa (bolaria) de tipo argiloso feita de tartaro, que

78

—

Outros sinonimos:

tume da Jud6ia, hiimus

barro betuminoso, espuma do
carvao fossil, petroieo.

mar Morto,

be-

argiloso,
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a menos que se misture e seja expulsa com os exmesma coisa das carnes e dos pes-

fica retida,

culos enquanto as digest5es ligeiras os evitam.

Assim tambem
nao deixam residue algum.

crementos. Pode-se dizer a

as digestoes vigor osas e quentes

cados.

Por isso, quando o tartaro aparece em um ponto ou outro
do corpo do homem isso se deve a energia distinta, intensidade
ou suavidade de suas digestSes e ao modo como se realiza em

Saibam entao que os excrementos produzidos pelos iegu-

mes sao

viscosos; e

como

terra

os provenientes dos

argilosa

pescados, carnes ou laticmios. Estas duas categorias de alimentos

proporcionam duas

classes

de excrementos perfeiHamente

definidas.

So existem o tartaro da

terra

{tartarum boli) e o tartaro

com suas diversas especies,
separadas entre si da mesma forma como as carnes, os legumes,
as ervas, e os cereais {frumenta), Os caules, as raizes e os cereals devem ser incluidos dentro do grupo generico dos legumes.

viscoso {tartarum visci), cada urn

quando o medico prescreve uma dieta (dioeta)
qualquer, deve cuidar para que tod as as classes de tartaro se
misturem bem aos excrementos do ventriculo por meio de uma
putrefagao ordenada a fim de nao desperdi^ar sua potencia exAssim,

pulsiva.*^^.

Nenhum

outro mecanismo pode explicar a prepara9ao do

regime e da dieta

em

seus orgaos a separagao dos princfpios nutritives

Saibam finalmente que existem nestas doengas duas classes
de tartaros, cujos nomes variam segundo a natureza e a condigao de cada pais. Por isso as vezes acontece que as mediciuas
sejam diferentes ou nao atuem da mesma forma em uns e outros
lugares.

E

is to

no caso dos tartaros como no dos
de vinhos e de aguas que sao produzi-

se deve, tanto

paises, a multiplicidade

dos nas diversas regides.

^^

Observem que o

tartaro gerado na agua e no vinho produz
pedra viscosa (lapis viscosus') que as vezes, separando-se,
fica colada nos vasos. Certamente isto quer dizer que as bebidas
contSm grande quantidade de excrementos e que sao ao mesmo
tempo muito fracas para elabora-los devidamente. O que explica,
por sua vez, que este fenomeno nao acontega nos alimentos s6-

uma

[idos

(in esilibus).

doengas provo-

geral, especialmente nas

cadas pelo tartaro, quando a abstinencia completa nao tera

uma

verdadeira agao.

Entre os tartaros que nos referimos existe um na agua e
outro no vinho, sendo diferentes suas ultimas materias em cada
caso.

No
bebida

vinho, na agua, e

tambem existem

a sidra das peras

e a agua.

A

com

£

como

preciso saber que to-

os sucos das frutas das arvores,

ou das magas, sao comparaveis ao vinho

cerveja, ao contrario, assim

como

as bebidas ex-

duas classes de tartaros e trazem em
suas proprias corregoes. Por isso sua passagem pelo corpo se

traidas dos legumes,
si

tudo o que compreendemos

os excrementos.

das as bebidas preparadas

como

em

tem

faz muito rapidamente,

as

o que no fundo

e

um

grande beneficio

ou menor. As
formagao de cal-

tanto quanto a digestao que provoque seja maior
digestoes intensas e trabalhosas favorecem a

—

79
O conceito moderno sobre o equilibrio das fermentagoes e putrefafoes intestinats como modificadores do processo da absorgao e da consistencia e qualidade do excremento, que se constituiu numa das inova^oes mais
revolucionarias nos conceitos na nova dietetica paidologka da escola aleraa
especialmente desde Finkelstein
aparece aqui delineado de um modo geral
por Paracelso, quase 350 anos antes.

—
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Se aqui e gerado um calculo, e ali uma areia somente,
deve-se a diversa natureza e condigao de cada regiao. Assim, em uns casos o calculo e repelido ate ao excremento, e as
areias nao, enquanto que em outras vezes as areias sao expeliisto

das e os calculos retidos.

O

certo e

que o

tartaro,

diversidade de naturezas e geragoes, esta presente

apesar da

em

todos os

homens.

O

tartaro esta no vinho, na agua, e na seiva das arvores,
dos legumes e das plantas. De acordo com isto sera impossivel
achar um so homem, que, a despeito da qualidade de suas digestoes, nao esteja carregado de tartaro em alguma parte do seu
organismo. O que, naturalmente, deve ser examinado com a

maior atengao.

80

—

O mesmo

deve ser estabelecido a proposito do

Paracelso funda aqui as priraeiras ideias de crenologia racional,
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mecanismo da coagulagao, do endurecimento da forma, especie
etc., quer dizer que todas elas sao geradas segundo a condigao
de cada lugar, alimento ou bebida.

Um

por exemplo, pode ficai doente de calculos

em

Nuremberg ou em Westerburgo devido aos legumes ou aos

ce-

suiQO,

Reciprocamente alguem que tenha nascido
nestas cidades pode sofrer de calculos ao se alimentar com laticinios da Suiga. O mesmo exemplo e valido para os bavaros,
reals desses paises.

suabos, alsacianos

ou

Tambem quando

franceses.

ura estrangeiro via] a sucessivamente por

Portugal, Inglaterra e Suecia, fixando sua residencia finalmente

na Alemanha^^ pode acontecer que com o tempo e a influencia
de todas essas mudangas se Ihe desprenda um calculo que tinha
permanecido escondido durante muitos anos.^^

Com

^

(Sobre o tartaro do estomago e dos intestines)

no qual ficou definido os
mecanismos pelos quais recebemos {assumamus) o tartar o do
exterior, que em nenhum caso e um produto espontaneo do nosso
corpo. Nao e de estranhar que os medicos que pretenderam explicar a geragao do tartaro de outro modo tenham permanecido
isso terminarei este tratado

Tendo demonstrado que o alimento das plantas e das coisas
vem das pedras dissolvidas que contem, sucessivamente

naturals

coaguladas, e preciso dizer agora que todo o produto das pedras,

como mostra a

na mais absoluta ignorancia. Nao basta dizer que a terra gera
as arvores e as ervas, mas e preciso explicar como e por que
se produz semelhante coisa. O aldeao conhece prefeitamente o
primeiro fa to, mab o medico deve saber algo mais do que isto.

siste,

canismo pelo qual se deposita o tartaro e se produz o calculo.
Agir de outra maneira nao provara mais que a estupidez
ou ignorancia desses maus medicos, que repetidamente demonstram isso em diver sas ocasioes.
creio

que e

uma

lament avel perda de tempo deter-me

nestas bagatelas as quais muita gente

da tanta importancia.

81 ~- Provavel alusao as viagens de Paracelso.

82 r- Esta notavel observagao estabelecc pela primeira vez o piincipio dc
que o Miitoma inicial pode ser uma manifestaeao ou expressao tardk de uma
doengii em estado latcnte ha muito tempo. Os "funcionaltstas" conteraporaneos chegaram a definir esta veiha e importante observafao dizendo que o
orgaiiico representa o fim e raramente o principio de um ciclo patologico; a
lesao € o cadaver de uma funtjao perturbada.
'
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filosofia (ainda

que nao convenJia analisar

isto

aqui sob este ponto de vista), degenera novamente ao estado

Nao se pode falar da coagulagao sem saber em que connem se referir ao calor da digestao sem conhecer o me-

Mas

CAPlTULO n

t

de pedra quando o calor das digestoes e muito rapido e sutil.
Nestas circunstanclas as coisas nao se formam; simplesmente separam-se. A digestao nao pode fazer a pedra enquanto nao e
pedra ela mesma, mas pode separa-la de onde se encontra, seja
nos alimentos ou nos excrementos, por raeio do espirito do sal
que esta neles.
Assim uns se transformam em tartaro salino e em cinzas,
outros em outras pedras, de formas e causas exteriores, como
vamos explicar mais claramente em seguida.
O que coagula e forma os tartaros e justamente o espirito
do sal, cuja coagulagao e formagao dirige segundo os lugar es
desde onde atua em cada caso, e que podem ser todos os do
corpo. O mesmo pode ser admitido teoricamente com respeito
aos espiritos do enxofre e do merciirio, ainda que nenhum deles
atue sobre os excrementos e as doen?as do tartaro, as quais nao

dao nem tiram nada.
Somente o espirito do sal pode fazer isto, justamente porque possui a materia da pedra sobre a qual atua como o calor
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do Sol, secando todas as mucilagens e viscosidades. Nada que
nao possua o espirito do sal pode transformar em pedra as materias lapidares.

encontrar-se

sem

em

E nenhuma

destas substancias podera tarapouco

sua ultima materia,

em

is to e,

estado de pedra,

como podemos comprovar

a presen^a de tal espirito,

gra-

Os que comem pela boca so urinara (mingunt) sem chegar propriamente a evacuar excrementos solidos (non cacant).
anus.

Esta e a razao e o mecanismo pelo qual muitos santos conseguiram o seu sustento, para o assombro dos homens, que nunca vendo-os defecar, chegaram a acreditar que eles podiam viver

dativamente nos alimentos.

sem comer,

Unicamente o ventriculo do homem pode reduzir a digestao a suas ultimas mater ias melhor do que qualquer outro calor
ou qualquer outro fogo.
Esta e a causa pela qual se cometem tantos erros na natureza vulcanica e que freqiientemente suas ultimas materias nao

Assim, a digestao bucal e suficiente para garantir a nutrigho do corpo. Quando a boca digere chega a separar o excremento natural com seu proprio poder, fazendo-o passar ou deixando-o aderido e acumulado nos dentes.^^ ^g outras partes da

entram em putrefa^ao de modo irregular,
de sua ultima materia, e preciso penprocesso
e nao atraves do
espirito
do sal e nao ao simples calor
sar que isto se deve ao
ser explicado pelo filo-

tartaro e de como se reduzem por meio do

espirito

do

sal.

Sabemos que a nossa boca recebe tudo o que comemos ou
bebemos, ainda que o seu papel esteja reduzido ao de um simples funil {infundibulum) atraves do qual tudo passa ate ao reservatorio colocado mais abaixo. Mas este transit© pela boca
nao e completamente inerte (inanis). Possuindo uma parte do
ainda que nao tenha o de temperamento,
calor da digestao

—

dos humores e dos elementos

tartaro. A for?a do calor da
que a finalidade do outro calor

—

ela

retem

uma

especie de

digestao bucal e diferente, ainda
seja

mais ampla e poderosa.

For isso, mesmo sendo possivel que a comida seja digerida
na boca como se estivesse no ventriculo, sua qualidade e um
pouco diferente. Podemos guardar na boca uma parte dos alimentos, subtraindo-os assim a absor^ao pelo ventriculo, exceto
na parte que ja tenha sofrido a digestao bucal O que acontece
e que comer pelo estomago da um alimento nobre e so aqueles
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comem

possa aderir-se a elas de

uma maneira

duravel.

pelo

Deste modo o tartaro depositado e retido nos dentes pode
desenvolver-se, mais por causa das comidas do que pel as bebidas, segundo sua divers a natureza e condi9ao. Alem disso, o
tartaro poderia depositar-se

Deixaremos entao essas questoes mais deUcadas que pertencera ao campo do filosofia e estudaremos o modo como se
realiza a separa?ao das coisas, e nelas as diversas classes do

que

a garganta, a lingua, a campainha, e gengivas, sao
e escorregadias (glabrlores) para que alguma coisa

as coisas

do corpo, que definitivamente so pode
sofo e nao pelo medico.

nem

como

muito umidas

sejam reduzidas devidamente.

Quando

boca,

estomago tem evacuagoes verdadeiras pelo

em

todas suas especies se a boca,

por alguma estranha circunstancia possuisse algum oco ou cavidade permanente.
Esta primeira separagao bucal do excremento natural que
que provoca as putrefa^oes da gengiva,
as caries, as dores de dente e outras semelhantes, devido a na-

fica aderido aos dentes e

tureza acre (acrimonia)

As

do

tarttaro.

irrita96es e os acessos

sao comparaveis

com

que o

tartaro

provoca nos dentes

a irritagao causada pelos calculos forma-

dos e presos nos vasos, conforme vamos ver

num

capitulo es-

pecial.

O que a boca deixa passar e levado a entrada do estomago
onde acontece uma segunda digestao parecida com a primeira e
diferente da que vem logo em seguida no fundo do ventriculo.
Essa digestao da boca do estomago (in ore stomachi) tambem
causa a aderencia do tartaro af mesmo, como no caso dos dentes, gerando doengas especiais como o calor da garganta {ardor
guloe), a secura do diafragma (angustia diaphragmatis)

e ou-

—

Eis aqui outra profecia de Paracelso: a da assepsia bucal, ou me'
dos focos de infeccao dos dentes, que os americanos julgatn ter descoberto ha apenas trinta anos!
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Ihor,
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tras

compleigoes, dores e acessos semelhantes aos provocados

Entre outras coisas, as pedras do tartaro chegam, a obstruir
o conduto gastro-intestinal impedindo a expulsao das fezes. Com
isso me proponho a explicar e tornar conhecido uma coisa que
a ignorancia manteve oculta durante muito tempo.

pelos calculos.

Existe

um

outro tar tar o que sai dos aliment os contidos no

em forma de fumo ou vapor, per um mecanismo pacom o da destilagao do vinho. Este tartaro, especialmente

ventdculo
recido

se eleva e separa-se

sutil,

do

resto, ja

que nao e

feito

Um

em dar purganhouvesse necessidade disto, supostamente nao conseguindo expulsar os humores e viscosidadss

pelo ver-

tes

dadeiro processo de separagao da ultima materia do excremento.
Se acontece uma outra operagao neste momento, como o que
separa a aguardente do espirito do vinho, o tartaro secara no-

vamente transformando-se

em

adquire

mas tambem prejudicial em certos casos, ja que os purgantes nao eliminam o tartaro. Nao pode ser objeto de criticas tudo o que

excremento.

escrevemos e apontamos sobre este ass unto, pois tudo o que

isso,

uma

Veraos assim que a dor de garganta e do orificio do venprovocadas por diversas causas, seja do tartaro sa-

surgem
exemplo a da

coisas

as dores das

Quando

Assim como o

espirito

do

a natureza fabrica estas

vem que o

queimagoes e ebuligoes, como por

trans-

ser analisado ate agora sem,

sal

que

coagula todas as numerosas

especies de tartaro, aderindo-o as paredes

do

ventriculo, obser-

ardor, a plenitude, a fervura (exoestuatio) e outras

como se existisse ali uma massa felto
uma pedra de moinho, ou um fogo, ou um pedago de lenha:
tudo isso vem do tartaro. Por isso digo que todas as regras e
doengas se comportam

quando entra em contato com a agua, o que
as vezes tambem acontece na entrada do estomago por agao dos
alimentos e das bebidas, ou do sal, o que deve ser estudado
cal

preceitos dos antigos morreram, sendo

que eles nunca compreenderam nem conheceram o processo da redu?ao do tartaro, E indigno e vergonhoso que coristituem com essas ideias, matando
OS doentes com suas receitas (recepta) desde o comego do mundo. Sua sabedoria nao consegue mais do que isso. Digo que nao
liguem mais para eles e os abandonem.

detidamente.

A

ingestao de alimentos ou de bebidas, o calor do exere
o esfriamento podera provocar os acessos de todas as
cicio
especies de tartaro e dos calculos, conforme sua natureza distinta,

(com excegao ao processo da

mutagao do tartaro) nao podia
fosse pura perda de tempo.

natureza mais aguda.

calcinado ou alcalinizado.

ser sabido sobre ele

deve

triculo sao
line,

em quando sem que

aderidos ao ventriculo. Clare que isto nao so era inutil

quando no ventriculo produz-se uma ebuligao,
uma separagao e uma elevagao do tartaro, a acidez aumenta,
pois sabe-se que tudo o que e digerido em estado de destilagao
For

dos maiores erros dos antigos consistia

de vez

sua condigao e o meio pelo qual tenham entrado no ven-

triculo.

Como

Na

entrada do estomago encontram-se freqiientemente tartaros e calculos de todas as classes e formas que produzem dores
parecidas com as que provoca a bills.

Os

O

extrai-los.

Esta

e

uma

com

os dos dentes,

tartaro: a bebida

O

tartaro resultante das

comidas vai para os

intestinos, de

onde sao expulsos pelo ventre. O das bebidas passam pelo figado e dai para a bexiga da urina, por onde sao eliminados.
Tanto um como o outro devem ser estudados com o maior cui-

conduta

formando bolas e aglomenao sendo um resultado so-

tartaro adere aos calculos

rados parecidos

ou mecanismos diferentes na produgao do

e a comida.

avicenistas e galenistas, incapazes de reduzi-los, limita-

vam-se a purga-los ou tentavam
errada.

vias

esclarecimento, quero dizer que somente existem duas

dado.

mente dos sedimentos naturals. Os calculos e tartaros assim elaborados acabam debilitando a potencia do ventriculo, alterando-o e enfermando-o com o aparecimento de diversas dores que
mais adiante vamos estudar.

Se lembram do que dissemos sobre a formagao do tartaro
nas gengivas, no orificio da entrada do estomago e na propria

cavidade do ventriculo, salbam que as suas doengas tem certas
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^

"^H

afinidades

mos

bem

O f ato de dizer que o tartaro provem das bebidas em maior
proporgao que dos alimentos solidos nao passa de uma conjetura certamente provavel, ainda que nao tenha sido demons-

o grupo que va-

diferentes das que caracterizam

estudat agora.

Os

tartaros

destas localizagoes

formam uma

apesar de que sempre se dissolvem melhor quando

so mistura,

vem dos

Podemos dizer a mesma coisa sobre o meio pelo qual nos
chega o tartaro das bebidas, quer dizer, dos liquidos somente e
dos liquidos que tem os alimentos solidos.
trada.

ali-

mentos solidos do que quando foram depositados pelas bebidas,
o que pode ser extensive, por suposigao, aos calculos de uma e
outra origem, cujas propriedades con juntas diferem notoriamente
das dos demais calculos e tartaros. Estas diferengas devem ser
observadas

especialmente

Vejamos como se cumpre esta regra geral nos intestinos.
Ainda que todo excremento saia do ventriculo, permanece
antes muito tempo nele, aglutxnando-se ja ali e provocando di-

quando escolhemos os tratamentos

correspondentes, e principalmente levando

em

versas e numerosas doengas,

conta que a coa-

gulagao provocada pelo espirito do sal nestes detritos e mais

A

tato

forga e a capacidade de penetragao (pervadit) e preci-

tidos a maiores e

aumentam na medida

era que sao

mais prolongadas destila^oes.

O

subme-

— em tudo

surpreendente

como nada

disso

nunca

foi

Os
doenga.

mostrado e

todos OS aliment os possuem

comem

um

duplo excremento:

um

Com

isso

e outro das que se bebem.
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em

infe-

cometeram

um

grande erro ao descrever esta

certo e que as vezes o tartaro durante

comega a

aderir-se as paredes

do

uma

intestino

fase de

da mesma

Este crescimento e proliferagao realiza-se de um modo semelhante na agua, na qual tambem existem numerosas especies

quero dizer que existem muitos alimentos que ao mesmo tempo
sao bebidas, e que por sua vez algumas bebidas sao alimentos
Siolidos, motivo pelo qual gerarao um tartaro e nao dois, ainda

que dividido

membros

forma como o tartaro do vinho as paredes dos grandes toneis,
ficando depositado ai, aumentando de espessura, sem que exista
purgante, xarope ou clister que consiga expulsa-lo, nem socorro
para o organismo que sofre disto. Com o tempo essa coagulagao vai aumentando em comprimento e espessura a ponto de
formar uma verdadeira pedra, tao volumosa que chega a obstruir o ceco, lugar onde se desenvolve de preferencia.

forga que separa o podre do que nao e esta no ventri-

das coisas que se

antigos

O

obstipagao

comentaristas.

E

reproduzem nos

pitulo especial ao assunto.

o que

que isso teria dado uma ocupagao e um proveito maior aquilo
conseguido por Galeno, Rasis e Avicena, com suas ninh arias,
elogiadas com tanto orgulho e insolencia por seus seguidores e

A

e tenesmos se

no corpo por baixo da cintura e um pouco tambem em
todos OS membros, ja que o tartaro se difunde nao so de cima
para baixo mas em todas as diregoes. Por isso deve-se examinar
com a maior atengao a origem da colica. Dedicaremos um ca-

explicado por aqueles que nos precederam, e lamentavel, por-

culo,

espasmos

riores,

diz respeito ao estudo de suas condigoes e naturezas.

£

as obstru-

dores de barriga, que se diferenciam das pro-

duzidas na bexiga da urina pelas contragoes dos

Disto se deduz a separagao logica que devemos estabelecer
intestinal e urinaria

estas dores,

como

intestinos

nos rlns e na bexiga da urina.

—

inferiores;

com

Todas

tartaro da

boca e o que se dissolve mais rapid aniente com maior facilidade.
Depois vem aquele que esta na entrada do estomago. O do fundo
do ventriculo ja e mais dificil, sendo pior ainda o dos intestinos.
Mas o mais rebelde de todos sac os que se depositam no figado,

para estas duas vias

a colica, a desinteria, as re-

Por sua vez o tartaro entra em crise ao colocar-se em cona bexiga da urina: isto quer dizer que o calculo proVQca dores no lugar exato onde esta.^*

trato gastrointestinal.

pitagao dos tartaros

como

de barriga superiores e

goes, OS fluxos e outras semelhantes.

dura, compacta e consistente quanto mais longe se encontram

da boca, dentro do

e dores

torgoes,

84

—

Nao

e este o principio da proje(;ao cutanea das dores viscerais, que
tao brilhantemente seculos depois?

Head desenvolveu

divers as especies, segundo sua propria natureza.

I
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de tartaro,

como

a cal, os calculos esponjosos (thopi), rugosos

(asper), lisos (glaber), salinos, mercurials, aluminosos

etc.,

to-

dos eles provocando outran tantas especies de colicas.
Entretanto,
colera,

com

cuidem para nao confundir o tartaro com a
ou com as ventosidades, pels

a dor das entranhas,

num

grave erro. Neste equivoco surpreendente
caem e continuam caindo muitos medicos franceses e italianos,
especialmente em Montpellier, Salerno e Paris ^^, onde se dedicam a disputar entre si a posse da palma da verdade, ao mesmo

isto se constitui

tempo em que langam sobre os outros o seu mais sober ano desprezo. Digo que nenhum deles sabe nada e que so sao capazes
de traduzir sua arte em palavras yazlas e em prestigios artificials, o que nao passa de pure charlatanismo. Asslm, nao veem
o menor inconveniente em aplicar purgantes e clisteres freqiiencon''usque ad mortem'' dizem eles
temente ate a morte
sider ando que o doente foi asslm tratado de acordo. Vanglorlam-se de possuir e empregar as maiores anatomlas, e no entanto,
nem perceberam que o tartaro adere aos dentes, para nao citar
coisas mais graves. Sem duviida eles tem uma vista tao boa que

nao precis am de

CAPiTULO

—

—

(Sobre os calculos do figado, dos

Agora vamos

podera deixar de aproveltar ate o menor elemento no
conhecimento da anatomia ou no exerciclo de sua perspicacia?

ter

meras copias dos passaros dos

examlnado e remexido tudo,

e do

do outro processo como sao formados
do excremento da urina.

Quando os alimentos e as bebidas chegam a purificar~se
de excrementos passam do ventriculo para o ffgado atraves das
veias e vlas do mesenteric (in venis mesamicis). Nestes locals,
for a do ventriculo, a urina e form ad a, flcando assim separada
do alimento puro que e atraido ate ao figado. Isto nos permite

bosques, limitando-se a dissecar cadaveres de ladrSes e criminosos, nem tao pouco como uma nova especie de loucos indo

descansar logo depois de

tratar

OS calculos provenientes

Como

ser

rins,

istestino)

lentes sobre sens narlzes.

Os medicos nao devem

III

asfl-

observar que o figado somen te atrai aquilo que Ihe pertence,
ou melhor, o verdadeiro alimento, passando tudo o que e super-

xiados entre excrementos e corpos insepultos, sabendo cad a vez

menos.

fluo para as vias urinarias.

Dlgo e replto que a verdade esta na cabeceira dos enfermos, para onde devem se encamlnhar de vez em quando, pois
ai aprenderao muito mais que em qualquer outre lugar.

A maneira como realiza-se esse processo e semelhante ao
que provoca a formagao da chuva, segundo nos informa a ciencia meteorologica. So que aqui, em vez das grandes quantidades
de agues simultaneas, a formagao se produz gota a gota {gidtalis
generatio), o que tambem e valido no que se refere a formagao
da urina e dos principios da materia nutritiva do figado. Em
tais circunstancias o alimento que ate este instante estava mis,

turado a urina, separa-se dela, ficando a urina sozinha. Logo
pela sua propria virtude expulsiva ela se dirige ate a
bexiga e dai para o exterior.
depois,

85
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Refere-se ^s tres primeiras escolas de medicina oficiais da Europa.
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tos e multiples, cujas mostras mais conhecidas sao a
hidrartrose,
a febre hepatica, a doen§a da viscera (hepatis), assim
como
muitas outras e particularraente as erisipelas, conforme expli-

Agora vamos

adiar o estudo dos alimentos para um, tratado
e vamos falar sobre o tar tar o da urina.
dedicaremos
que Ihe

O

tartaro preparado fora

do ventriculo atravessa suas pas-

caremos nos capitulos especiais correspondentes.

sagens (meatus) p articular es e vai pouco a pouco aderindo-se

Em

a elas, obstruindo-as, provocando assim oclusoes e pequenas feridas {punctiones) que alguns falsa mente tern atribuido ao san-

ria sido

gue e a outros humores, A queimagao da urina e a collca intestinal sao da mesma natureza que o ardor do esofago {magenmund) provocado pela retengao do tartaro na entrada do estomago.

dos narizes

em

cataratas tao rebeldes! Surpreemde-me a sua audacia, obstinagao,
e o modo como enfeitam suas roupas com barretes e tiaras ver-

melhas. Estando tao cegos e cobertos de ostentagao torna-se
dificil encontrar alguma coisa em suas cabegas que este
ja
no
lugar certo.

paroxismo do calculo, assim como a erisipela, provocam
febre e calafrios da mesma forma que a peste, a pleurisia e outras tantas doengas de naturezas semelhantes.

Ja vim OS entao que a urina se dirige (pervadens) do figado
para os rins e a bexiga atraves de vias proprias e particulares
nas quais a urina permanece ainda crua e sem amadurecimento.
Este processo vai se produzindo pouco a pouco e consegue sua

a materia nutritiva e a urina se encontram em iima
passagem (transitus) entre as que vao ate as suas proprias vias,
acontece que o alimento e atraido ate a essa passagem. Com

Quando

realizagao na bexiga, onde a urina se cozinha, clarifica, e complementa-se, atingindo sua maxima sutileza e amadurecimento.

comprimida nas veias, chega antes ao figado, onde
permanece, a menos que a sua difusao se faga rapidamente ou
que o calor da digestao seja muito seco e toda ela muito rapid a.

isso a urina,

obstrugao dessas vias e passagens gera diversas doengas
do figado. Tambem na bexiga estas doen^as trabalham (opercntur) roendo, escavando (excaven) e produzindo numerosas dores e trans tor nos.

Apesar de tudo, as doengas do figado continuam sendo as
mais importantes porque ele e um orgao de grande nobreza que
serve, ajuda e influencia quase todos os outros. Quando ele e
atacado ou atingido, nunca provoca um pequeno dano mas mui-
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e examinassem o tartaro
se ele fosse a verdadeira causa destas

Nada pode confirmar que a hidropesia provenha de
figado limpo (de tartaro) como esses medicos tagarelam incessantemente. Tremenda desgraga para tanto doutor, senhor,
mestre e bacharel de tantas e tao famosas escolas, cegos por

O

A

como

^^

um

sobre os calculos,

tuida a primeira materia.

(perspecillum nasum)

vez do figado,

doengas.

Quando os depositos de tartaro {collecth) alcangam um
grande volume podem chegar a impedir a passagem dos alimentos. Estes ficam assim no ventriculo causando vomitos, inapetencia e sensagao de nojo, debilidade, astenia de todos os membros (phthisis membrorum) e finalmente paroxismos ou crises

No conjunto este mecanismo de retengao lembra o da secagao provocada pelo sol, com a unica diferenga que, em vez
de tartaro encontramos nestes casos o espirito do sal. Este entra
em a^ao e coagula uma especie de tartaro na qual fica consti-

proveito da autoridade e prestigio da classe medica temelbor se alguns profissionais tivessem tirado as lentes

O mesmo

com os outros excrementos, cujo secanao se consuma como e devido ate que cheguem. aos intestinos e em todo o ceco onde a perda de agua
(exsiccatio) gera neles a virtude expulsiva, ao inverso do que
acontece com a urina. Assim os intestinos nao tomam nenhum
alimento das bebidas, mas os atraem ate as partes e lugares
mento

»

acontece

(resiccata)

adequados.

Podiamos comparar

isto

com

as peras.

Ainda que

gam na primavera, somente ficam maduras no outono

elas nas-

e

nunca

antes.

N estas

vias

que vao do figado aos emunctorios produzemde tartaro de violencia muito maior, mais

-se diversas classes

—

em latim: "pequeno espelho nasal". O sentido desta
proposUo de Paraeelso de zombar dos medicos solenes e vae hierarquia residia na maneira afetada e altiva pela qual
olnavam por cima dos vidros de suas lentes.
86

Literalmente

frase se refere ao
zios, cuja ciencia

277

poder e acidez do que os gerados no ventriculo, no mesenteric
ou. mesmo no figado,
Por outro lado, o tar tar o urinario e mais duro e aspero
quanto mais limpa e pura parecer a urina em nosso exame. Por
isso nestes casos sao produzidos calafrios, as placas, as esfoliagoes, areias, calculos e outros semelhantes que 'contaminam a

do seu excremento correspondente, e ireqiiente que so{supervemat) o espirito do sal, gerando diretamente
o calculo e nao as form as intermediarias, foliaceas ou arenosas.
tartaro

breveiiha

As

duzir a morte

urina.
erisipelas,

turaores,

abcessos

(apostemata)

e ulcer agoes aparecem nas. regioes lombares (in lumbis) apesar
do que nao cheguem a ser percebidas e conhecidas diretamente

por causa de sua natureza especial.
Estes fatos nos obrigam a considerar o tartaro
atengao dentro da anatomia geral do homem.

e obstrui toda a sua cavidade.

com

toda

"isto possui

uma

Quando

bem o

certa viscosidade",

versas intensidades,

ou en-

Somen te quando a urina alcanga (ascendii) a sua maxima
que toma essa cor vermelha de outono, caracte-

clarificagao e

de sua maturidade. Fora isso ainda existem na cavidade
dos rins determinados espagos onde o tartaro pode aderir com
a mesma facilidade com que o faz no interior dos toneis de
vinho, especialmente nos casos em que o tartaro esta acompanhado do espfrito do sal, ou em que ele mesmo se separa do
ristica

seu excremento, quer dizer, da urina.
Nestes casos e segundo a propriedade local de cada rim,
produz-se o tartaro foliaceo {joUaceus tartarus), o arenoso {are-

exemplos na

de calculos. Sobre

(f lavas).

Ao

tartar os

cinzas,

contrario,

isto

o tartaro se impregna

temos diver sos

filosofia.

Assim, quando alguem bebe de uma agua que possua a
propriedade de gerar pedras e acontece a separagao de algum

essas cores persistam no

marrons ou

vermelhos,

nunca veremos um,

tartaro ver-

ou azul {cyaneus) pois todas essas cores se destroem
e separam-se no orificio do estomago, onde estao destinadas a
morrer. Fora dai elas sao muito raras e poucos freqiientes.
de, negro

Segundo os habitos de cada

De acordo com a filosofia e a anatomia diremos que os rins
nao se nutrem com a urina, mas de um outro modo que vamos
explicar mais adiante. A urina se limita a lavar e limpar os rins
de suas impurezas, tornando-se assim como o balsamo que os
preserva de toda corrupgao. Por isso decidimos tratar aqul da
urina e nao da natureza ou condigao dos rins.

em forma

E quando

pode acontecer que

forraando os

amarelos

parece greda vermelha".

nosus) ou o

a dife-

a agua produz pedras grandes e rugosas (asper), tam-

tartaro assim as produz.

calculo,

verdade digo que nao basta ter uma boa vista se for para olhar err ado. Existem medicos que agem apenas como uma
vaca diante de urn bispo. E dlante de um excremento se limitam a
dizer timidamente:

tambem segundo

rente natureza da agua e a conseguinte sensibilidade do tartaro.

das cores da urina e dos sucos renais, provocando dores de di-

Em
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quando adere

Esta petrificagao pode realizar-se

Assim, muitas

tao, "isto

vezes o calculo se une ao sedimento e aos detritos, ou

entao separa-se deles, deixando o rim seco e acabando por pro-

e bebidas, poderaos encontrar as

do

tartaro

em

regiao, a classe dos alimentos

form as, generos

e paroxismos

todas as vias onde pode depositar-se ou achar-se

preconcebido.

Com isto a urina chega (provehitur) na bexiga de tal modo
que pode gerar all, enquanto nao e expuisa, diversos sedimentos
de graos, poeiras e areias, que aderem em suas rugosidades, dobras, e entupimentos de suas paredes (da bexiga).
A forma arenosa vem exclusivamente da natureza da regiao,
ou melhor, da natureza de sens alimentos e bebidas.
Por isso e facil, examinando os generos de pedras ou areias
de cada regiao, determinar a origem e a composigao dos calculos ou areias dos rins, cuja coagulagao so sera feita em fungao
do espirito do sal que existe neles.
Existem casos em que varias pedras podem ser produzidas
mesma razao que nascem em certas ocasioes duas, ou mais criaturas de uma so vez, pois a mesma materia e a mesma semelhanga estao presentes em uma e em outra
natureza. A mesma cortiga pode cobrir duas sementes diferentes, como as vezes vemos nos ovos de duas gemas ou nas nozes
duplas que achamos sob a mesma casca. Tudo isso pode reprosimultaneamente, pela
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T^

na pedra exatamente como

duzir-se

respondesseni a

uma mesma

se todas as duas coisas cor-

redugao, ja que somente aqueles que se encontram nas vias genitals podemos quebrar, desmanchar e extrair. Por isso digo que

semente,

Assim, quando quebram, parecem estar separadas, mas sempre ficam unidas de alguma forma, tomando a viscosidade do
tartaro

que acaba depositando-se em diferentes proporgoes.

Sobre o tamanho, forma e semelhanga, nada pode set previsto ou pre-jiilgado, pois todas essas propriedades resultam de

meramente acidentais (accidens). Assim, quando
aparecem dois calculos na bexiga, saibam que eles nao foram
gerados de maneira sucessiva mas simultaneamente, como diriamos tambem sobre as criaturas gemeas. Acontece que de
acordo com a regra comum da areia e das pedras,, sua geragao
se faz sucessivamente, ainda que tenham side formadas ao mes-

circunstancias

mo

tempo,

a verdadeira arte esta justamente na preparagao das coisas que
reduzem e nao naquelas que transmudam ou precipitam. Falaremos em outro lugar sobre este metodo de tratamento. Agora
diremos ainda que e freqiiente aparecer e crescer um novo calculo no lugar onde algum tempo atras haviamos extirpado (elidatur) outro. Do raesmo jeito como uma crlanga nasce depois
de outra jia mesma matriz. Este mecanismo e resultado pod em

uma

ser repetidos

vez e muitas outras mais.

Concluiremos dizendo que o tartaro e
e exterior, cuja essencia esta contida

nascem

e

crescem dos sucos da

terra.

uma doenga

em

estranha

todas as coisas que

Destes sucos nascem o

bolus, lapis, viscus et arena^'^ todos eles existindo nos legumes,

Com isto acreditamos ter falado suficientemente sobre a
geragao e formagao do tartaro nas vias urinarias. Ainda que
tenhamos sido breves neste desempenho, consideramos ter esbogado todos os capitulos, cujos diferentes generos e especies
serao ampliados e expiicados mais na frente.

Com refei^iencia as vias, tratamos sobre as que se dixigem
desde a boca ate ao estomago, e dai ao anus; as do ventrlculo
ao figado e as dos rins a bexiga. Estabelecemos tambem as diferengas entre a urina, o excremento dos intestinos, o da boca
e o da entrada do estomago. Nada foi entao oraitido ou des-

como no vlnho, na
agua e na carne, de onde saem para o nosso corpo e os nossos
cereals (frumenta), ervas (olus) etc., assim

orgaos.

Diremos ainda que para evitar a sua aglutinagao e aderennao temos nada melhor que comer manteiga e tomar azeite
de oliva em abundancia, conforme nos ensina o testemunho de
cia

sua natureza.

cuidado.

Fora isto ainda sobra um outre tartaro que devo faze-los
conhecer. Ele deposita-se nos orgaos principais, entorpecendo-os
e esgotando-os. Provoca doengas especiais
rias proprias e e

uma

diferente de todos os citados

mente

em

qualquer

um

com

causas e mate-

especie de tartaro errante

{peregrinus)

podendo produzir-se espontanea-

dos orgaos.

Sua causa tambem

esta nos alimentos apesar de nao se
excremento, pois como ja dissemos, possui
vias especiais. Por isso permanece separado dos outros durante
todo o tempo, em seus membros especiais, conforme o genero

comportar como

um

que Ihe corresponde.
J a dissemos tambem, a proposito do tratamento {de curadone) que os calculos devem ser eliminados (expellendi) por
87
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Em

latim e nos originais alemaes.
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Assim como as partes principals estao separadas considerayelmente da essencla dos alimentos, todas se mantem,
ao contrario, unidas de urn certo mode aos seus
excrementos, sobre
cuja materia sucedem-se as diferentes especies e geragoes
do

Pois a verdadeira sutlleza das coisas desaparece
enquanto elas se revelam ou manifestam. Quando uma substancia
qualquer destila-se ate ao seu maximo grau, volatlllza-se
e chega
a dar-nos a impressao de que ficou sem corpo.
Na realidade
nada pode ser feito sem o corpo; a questao nestes casos esta em
simplesmente submeter a volatilizagao ao seu verdadeiro trabatartaro.

ou em encontrar o dono da substancia, ou um medico ou
artesao consciente, que em qualquer destes casos sempre
acaba
Iho,

CAPITULO

encontrando o corpo destilado.

IV

It
(Sobre o tartaro que se encontra em outros
orgaos e partes do corpo)
Agora VLimos ver como o

(permeat) nos outros orgaos. Ja sabemos que mesmo o espirito
do vinho, ainda em plena desdlagao nos alamhiques contem um
tartaro. Exatamente como estas coisas que nos
ocupam.

tartaro e produzido e retido nos

demais orgaos, especialmente nos pulmoes, bexiga do fel (biUs),
cora^ao, bago, cerebro e rins. Antes porem devemos nos lembrar
da necessidade de alimentagao diaria que tern todas e cada uma
das partes do homem. Esse alimento deve ser ingerido em tais
condigoes que torne possivel sua posterior adaptagao no ventriculo,

como explicaremos num

quando os alimentos sao

capitulo a parte.

Segundo

Acontece que

nos lugares
aquele que seja verdadeiramente dono
destes conhectmentos podera encontra-las separando o volatil
das
partes do corpo, o que nao pode ser feito pelos outros
artasaos
da natureza, ou melhor: o ventriculo, o figado etc.

isso,

atraidos ate as partes

Com isto fica dito que a verdadeira propriedade e exaltagao de cada materia somente se manifesta em pleno desenvolvimento quando a coisa esta no lugar certo a que pertence.
Darei sobre isso

Quando o

de todas as partes (reipublicae causa). Os orgaos no

perduram

em

um exemplo raais simples: o matrimonio.
homem e a mulher permanecem, continuam

entanto limitam-se a separar ou tomar o que Ihes convem e a

adulterio porque a

uma

em

excremento, saindo pelos numerosos caminhos que

conheceraos.

1,

e

nao cometem nem podem cometer
concordancia e a anatomia sao neste caso

perfeita unlao,

expulsar aquilo que nao serve para nada, e que terminaria trans-

formado

se tais substancias se deposi.tam

favoraveis dos orgaos,

que Ihes forom
destixiadas {ad sua loca), elas fazem diante deles o papel de
verdadeiros ventriculos locals, separando de sua substancia tudo
aquilo que e mau, ou que simplesmente nao e desejado. Mas
nenhum orgao pode fazer o cozimento ou a separagao que corresponde a outro. E somente o ventriculo trabalha para o bem

comum

O mesmo acontece quando nao encontramos o tartaro nem
no ventriculo, nos excrementos ou na urina; Isto nao significa
que ele desapareceu do corpo, mas que de modo semelhante
ao espirito do vinho, se volatilizou, elevando-se e penetrando

so coisa.

Ao

quando essa harMonia se rompe ou quando
nao vao bem, pode~se dizer que nao existe um solido
amor, mas um amor tao indeciso ou vacilante como uma
fibra
de palha na agua. O homem que busca mulher fora
do casamen to o faz porque nao possul sua legitima mulher segundo
a
contrario,

as coisas

Assim o pulmao se limp a pel a expectora^ao, o cerebro pelo
das narinas, o bago pelas veias, a bills pelo ventriculo, os
pela bexiga e o cora^ao pelo caos.

muco
rins
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ve?rdadeira

ordem de sua anatomia.

O

rela^ao a mulher qu& procura noutro

mesmo pode

homem

ser dito

o que nao

tern

em

ainda menor, tanto

no

Por

isso

Em

seu marido.^^.

em cada homem uma sensibilidade a moque o impede de cometer adulterio. E isto e tao perceptivel que podemos constata-lo mesmo nos pares que uao estao
unidos pelo casamento, mas juntos em concordancias e anatomias. Pois sabemos que existem duas especies de matrimonies:
OS que Deus uniu com as normas que acabamos de referir, e os
que OS homens unem. Os primeiros guardam e conservam mutuamente sua fe em si, sem que Ihes fa^a falta nenhum estatuto,
enquanto tais normas e regulamentos sao necessaries para os
pares formados somente pelos designios dos homens.

quisites

nao sao cumpridos.

quando alguem quiser fazer observagoes ou experiencias nos arcanes da natureza deve come9ar assimilando a
maior maestria possivel, pois somente trabalhando e agindo deste
mode conseguira resultados serios e estimaveis. Quern nao for
Por

isso,

assim produzira somente cegueira, confusae e ignerancia.

ao tartaro devo dizer ainda que uma parte
dele se encontra tambem nos pulmoes, mesmo que em propor§6es muito meneres do que as encontradas em outras vias, seja
na urina ou nos intestines. A causa disto esta na reduzida quantidade de comida e de bebida que os orgaos recebem e precisam. Pois se avaliarmos o total do que o homem ingere, e o
que proporcionalmente fica retido nos excrementos, na urina,
e o que perde pela transpiragao e o alento, deduzimos que pouca

No

que

coisa fica

se refere

pirito

—
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pequenas quantidades de

tdt-

do

sal e escassa,

seu peder se reduz

em

igual propergao.

sao encontrados calculos semelhantes a graos de milho, assim

1
I

veias especiais que entram nos pulmoes, diferentes das
que na anatomia sao destinadas aos diversos orgaos e que chamamos de veias "sanguinales".^^

Diremos primeiramente que estas veias estao destinadas a
que por meio delas separa o puro
do impure, rejeitando o que nao Ihes convem. Essa separagao
que os pulmoes fazem permanece ignerada para e ventriculo
ser e ventriculo dos pulmoes,

(estomago).

Como
res

se destila
ali

resultade disto encontramos nos condutos pulmona-

(cannoe)

um

excremento especial que segundo Deus dispos,

{pellicanetur)

mesmo

e circula

{articutetw)

incessantemente

ate que transborda e cai nos pulmoes, e dai para o

exterior, constituindo-se no excremento particular dos pulmoes,
gerado neles e diferente dos excrementos dos outros orgaos.

Estamos entao convencidos de que todo orgao possui efetivamente o seu estomago particular, verdadeiramente admirave!
e eficaz, como a ciencia mostra exteriormente em todas as preparagoes destinadas a separar o puro do impure.

Assim,

ae fazer esta separagao o pulmao devolve uma
que deve ser

certa quantidade de tartaro unido ao excremento

—

Cenoe Sanguinalis (latim), ou Blutardem (alemao). Palavra com a
Paracelso designa as veias propriamente ditas. As "veias que estao
nos
pulmoes" sao seguramente as ramas da arteria puimonar, e as veias pulmonares que vao para o auriculo esquerdo do coragao. Esta angiologia rudimentar e tambero a de todos os contemporaneos de Paracelso, especialmente
rernel, que considerava o figado como centro do sistema venoso.
Apesar de
tudo, essas observaeoes preparam o terreno para o descobrimento
da circulagao menor pelo espanhol Miguel Servet.
qua!

O

conceito biologico e social expressado nestas palavras e nas que
uma profundidade e exatidao que merece ser sublinhado. O
nucleo sexual desenvolvido pela psicanalise moderna tern aqui um de seus
primeiros e mais claros enunciados.

88

seguem

certas circunstancias as

come

91

se

residues de tartaro.

Vejamos agora e que acontece com o tartaro dos pulmoes.
E comum o fate de que tanto nos homens come nos animais

no corpo.^

Quer dizer que se todes os orgaos se alimentam desse pequeno total, a quantidade cerrespondente a cada urn deve ser

como em

podem provocar danos bem grandes, ainda que o espirito
do sal nao entre em jego (accingere) nestas condigoes com a
frequencia com que o faz em outras partes, justamente devide
a menor potencia com que se manifesta nessas vias. A partir
disto tambem podemos dizer que quando a quantidade do es-

Pois Deus criou

Assim, quando as coisas se conjugam em suas verdadeiras
concordancias anatomicas, descobrem (promit) facilmente tudo
que cont6m, nao sendo isto possivel se tais reo que sao e

alimentos

taro

^'

res a

em

e precise que estudemes muito estas coisas.

e de

O

que hoje chamariamos de "libido".

Esta comprovagao de Paracelso e verdadeiramente extraordin^ria.
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Caso coiirtrario o tartaro adere aos condutos do pulmao
sob a forma de folhas {foliis), pequenas laminas, placas (tabulis), pequenas fitas {ramentis) ou graos que ficam ali roendo-os,
deteriorando-os e finalmente destruindo-os.

expulso.

Este tartaro torna-se muito mais

sutil

do que o dos

intes-

tinos e o das vias urinarias; compreende-se este fato ao coixsiderar que a sua materializagao foi obtida por volatiliza§ao, o

que prova

uma

vez mais que os semelhantes atraem-se tnutua-

Como conseqiiencia da fungao
uma serie de verdadeiras

acontece

tatricas

que tem

aldeao qualquer, ignorando completa-

Se o alimento chega assim desde o estomago ao cerebro,
que o estomago do cerebro seja um verdadeiro

sera preciso

alquimista e realize nele

uma

Tambem

acontece

com o

(genuina

e proveito.

excremento do cerebro, diferente dos demais, e o muco
que e o seu emunctorio natural.

nariz,

alimento do cerebro se elabora no estomago do cerebro,
cuja particular id ade e a de estar fora dele, diante dele, para

(tuberculose)

onde o alimento e atraido ate as suas celulas fechadas (m cellas
Por este mecanismo o excremento fica fora, nas
veias que desempenham o papel de ventriculo. Essas veias possuem seu emunctorio natural com seu orificio inferior, assim
como o grande ventriculo com o seu piloro, com a diferenga de
que no cerebro o emunctorio acaba derivando para as cavidades

tartaro retido

nasais.

a dificuldade respiratoria e outras semelhantes

que aparecem com a extenuadora (tabescit) tisis
ou com a febre hectica, tambem sao causadas por
nos pulmoes, como explicaremos mais adiante.

mesmo

O
do

verdadeira separagao

comodidade

O

J a que o trabalho dos pulmoes consiste num movimento de
cima para baixo atraindo o ar, as doengas se produzirao em
todos aqueles casos em que as passagens de ar sejam obstruidas.
Os medicos dao a estas doengas diversos nomes, como tosse,
asma {asthma) etc., quando na realidade nao passam de tar-

ventriculo particular do cerebro,

o qua! sem duvida esta situado for a dele. O alimento do cerebro
chega sem ter sido dividido e nem separaido em suas ultimas
materias como seria conveniente. Por isso dizemos que quando
o cerebro toma (assumsii) alguma coisa e a conserva, realiza
uma verdadeira operagao estomacal.

Assim como o primeiro estomago e freqiientemente um
corruptor de todos os orgaos quando nao cumpre regular e perfeitamente as suas fungoes, e preciso compreender que a fraqueza dos estomagos ou ventriculos dos orgaos gera numerosas
doengas, nao citadas ou conhecidas ate agora por simples ignorancia. Isto nos obrigara a conhecer o espirito encarregado do
ventriculo, pois nao ha duvida de que quando tal espirito esta
anulado ou inibido, os orgaos, que se nutrem dele se anulam ou
inibem igualmente.
Ji sei que alguns medicos conheceram perfeitamente o primeiro grande estdmago principal. Mas digo que eles o conhece-
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bem como um

o tartaro Ihes da.

e do lugar dos pulmoes

doengas

evacuagoes e manifestagoes diferentes.

O

tao

separatio) para sua melhor

mente.

taro.

ram

mente a existencia e fungao dos outros pequenos estomagos e
como conseqiiencia todas as doengas que causam, colocadas aqui
e ali em diferentes capitulos, sem levar em conta a unidade que

obseratas).

Os generos de tartaro que encontramos nestes ventriculos
do cerebro causam o delirio, a loucura e outras manias semelhantes que OS medicos tem atribuido, com a torpeza habitual,
ao sangue.

O que acontece com os rins? Aqui, apesar da urina ficar
muito tempo em suas cavidades, nunca traz deles nenhuma utilidade para o corpo, pois o seu alimento e de outra natureza e
a urina nao pode ser aproveitada neste sentido. No entanto, a
contfnua umidade que a urina proporciona aos rins faz com
que o tartaro escape com mais facilidade e nao possa ser separado com muita freqiiencia dos excrementos naturais destas partes, apesar da sua disposigao geral ser parecida com a de todos
OS orgaos.

O

certo e que os rins torn am o seu alimento de acordo
distribuigao dessa anatomia especial que

com a capacidade de

na substancia que o homem come.
Assim cada um recebera o que melhor Ihe convenha, incluidos OS excrementos, que somente se separam ao chegar no
orgao para onde esteja destinado o alimento correspondente.
se constitui
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For esta razao os rins recolhem seus excrementos ja separados, que logo langarao no exterior misturados com a urina.
Quando esses excrementos se sedimentam em vez de se mistu-

como deviam, se separam dela exataniente como a agua faria
no azeite. E tambem como nesta comparagao, quando o azeite

escrituras

quando sua expulsao

se realiza continua e regularmente.

Por causa disto e necessario que exista
colher separadamente o sedimento e a urina

uma arte para
em dois vasos

es-

';

'

mas nunca doutor em

Nao 6 uma vergonha que nSo tenham descoberto a natunenhum calculo pelo estudo dos sedimentos da urina,

reza de

nem chegado

da qual os calculos sao

em

constituidos.

precisam na verdade assegurar alguma coisa adiantamente que
ajude a defender suas teorias inconsistentes. Por isso examinam
urinas de vez em quando, remedios, e recolhem injurias em vez

de elogios. Com essa conduta so conseguiram fazer com que o
povo desacreditasse deles, afastando-se da medicina por a consider arem uma farsa ou uma impostura. Tais enganos fizeram
com que se tenha mais confianga hoje em dia num simples aldeao ou num judeu do que num medico, pois esses curandeiros
sao em verdade muitas vezes mais habeis que certos doutores.
Digo que e um crime e uma vergonha manter-se numa
um medico municipal (poliatmm) que nao atende os
doentes e que em vez de socorre-los (juvare) os abandona,
Diante disso, como e possivel impedir que um outro, ainda que
cidade

iletrado, Ihes

dS assistencia?

quern estudou medicina.
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verdade

eles

sao uns poetas que pretendem fazer

a conclusao de que sua substancia era simples-

E

mente a pedra?

digo que eles

podem

ficar

em ma

hora

com

sua ciencia, pois comego a pensar que somen te sao doutores
tosquiar asnos.

Tambem o
pois,

como

coragao sofre e padece de maneira parecida,

os outros orgaos, extrai seus alimentos e separa seus

excrementos por

um

mecanismo semelhante. Falaremds do seu

excremento, que e unico, no qual esta contido o tartaro.

O coragao esta coberto e rodeado por uma envoltura que
o oculta dos demais orgaos e que e o pcricardio {cctpsula cordis).
O excremento vem precisamente desta capsula e devido a isto
permanece sempre limpa.
O

coragao toma seu alimento, que e de grande pureza,

em

doses muito pequenas (paucissimum), expelindo logo seus ex-

em forma liquida como se fosse uma lagrima (gutta
na cavidade da envoltura pericardica, onde fica durante longo tempo renovando-se constantemente.
crementos
ocularis),

Quando

este liquido excrementicio passa

mal, produz-se

um

da quantidade norsuor de carater aereo e imponderavel que

sutil (levis). Os que dizem que o pulmao insufla
no coragao essa frescura especial estao falando em
vao. O refrescamento (refrigerium) vindo dos pulmoes afeta o
corpo inteiro e nao somente o coragao. Inversamente pode-se
afirmar que uma coisa e o calor do figado, outra o do coragao,

e o espirito
(afflare)

Mesmo que isto se constitua numa conduta honrosa, nao
impede que o fato seja uma vergonha e tire todo o valor de

Na

em

curas.

Esses medicos sao como escribas hipocritas e fariseus que
formam todos juntos uma seita especial. Nao permitem que ninguem intervenha ou investigue seus assuntos, parecendo-se com
OS frades que nao sabem tambem distinguir o branco do pre to.

Aquele que chegar a possuir este conhecimento podera
dizer que sabe na verdade como sao os excrementos dos rins,
cuja separagao e preparagao leva a encontrar a ultima materia

Os que dizem que os depositos de sedimentos da urina sao
devidos as doengas do estomago, cometem o erro mais grosseiro
(pinguis) e com isso enfeitam a sua ignorancia. Esses medicos
'-

creve receitas e nunca cura ninguem. Podera ser doutor

re-

peciais.

*

costume, dos usos adquiridos e das academias so sairam

hipocritas e coapiadores (scribae). Pois copista e aquele que es-

por cima e a agua no fundo (subdite), o sedimento tambem se separa, seja em cima nos rins, ou no fundo da bexiga,

'

Do

rarem, formando depositos (hypostasis), originam uma enfermidade dos rins, pois em vez de permanecerem unidos a urina

fica

.fs

medicina poetica. Mas Ihes digo que chegara o dia em que a
forga da nossa multiplicagao os impedir a de se defenderem.

e outra

uma

de qualquer orgao, sendo completamente falsa a afircalor vem do coragao e somente dele, pois

magao de que todo o
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,

cada parte do corpo possui em si mesma seu proprio calor,
sendo precisamente o esfriamento que obedece a um so mecanismo centraj.

Saibam tambem, a proposito dos excrementos, que quando
ataca (corripiat) o tartaro coagulado na capsula do pericardio, produz-se uma fabrica^ao de tartaro em forma de primeira substancia, ou seja de calculos,^^ onde sao originadas nuo

sal

merosas doen^as pericardicas, palpitagoes {tremor cordis), e
outras que mais adiante citaremos em capitulos especiais. Todas
essas doengas provocam as mesmas crises que os calculos e
adotam o mesmo tipo paroxistico ^^, ainda que provoquem outros paroxismos (concitantur) por cauisa da sua localizagao
especial.

Esta e a razao da cegueira de muitos medicos
pelo qual vivem procurando nomes

em

e

o motive

vez de doengas, fakndo

de coleras, melancolias, e outras coisas insensatas, como se assim pudessem fazer com que as coisas do cora9ao fosse m da
forma como imaginam e nao como realm ent© sao. Enquanto
nao houver quem os descubra e os proiba, Ihes sera permitido
fazer este infame jogo de mentiras, de enganos, e conseguir o
direito de cidadania para as suas teorias sob re os humor es.
Aqueles que exercem seu doutorado nestas condigoes nao
artifices de extravagancias, piores que os verdadeiros loucos. E se tais coisas fossem vigiadas e ordenadas devidamente, esses medicos nao mereceriam mais que uma boa surra
de pau ou de agoites,
sao mais que

O mandamento divino do "nao mataras" pode ser apUcado
a esses ladroes (latrones), porque atinge na verdade todos os
modos como o homem pode chegar a matar, inclusive a me^dicina

quando mal

aplicada.

Nao sao culpados apenas aqueles que usam as espadas.
digo que seus mestres e autores nao estao dispensados desta
Assim, todos serao entregues ao verdugo, pois
protege o outro.
nhos, isto

92
rose,

a
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290

e,

E

e sabido

sem seus

—
calcinose
—

guias,

um

sozi-

fatalmente.

endocardia e pericardia verrugosas, a arteriosclede Aschoff, a lipoidose de Schonbauer, etc.
Aqiii ele aponta a teoria do estreitamento das coronarias.
Isto seria hoje a

saber que as

nos bolsos,

tern,

Como tais homens podem examinar todos os alemaes da
nossa condigao! Essas exploragoes de embusteiros ignorantes e
impostores tern ao menos a vantagem de reuni-los todos, pois
ao contrario nao

seria possivel corapreender

como podem man-

malabarismos e enganos. Observem que eles
nao fazem isso apenas com uma so doen?a como a lepra, mas
com todas, apoiados na amizade que sempre cuUivaram com
os grandes Hansen ^'^, com resultados bem diferentes daqueles
que certamente colheriam em outras condigoes.
ter 6 sustentar seus

O

excremento da

gerando

em

tambem produz

bilis

neste caso nao se difunde

(nee exhudat)

troca a materia

do

calcujo,

e

tem

tartaro,

que

nas partes externas,

que e particularmente

caracteristica desta localizagao.

Do tartaro da bilis ijel) tambem provem outras doengas
do tipo paroxistico comum em todas as calculoses, como as desidratagoes e raquitismos (comprehenstones) contusoes, vomitos, colicas intestinais (tormina), e derramamento de bilis, cujo
estancamento no moraento da crise espasmodica provoca retorgoes e dores de tripas.
Os medicos costumam dizer sobre isto diversas besteiras.
Pessoalmente digo que tudo o que nao consiga chegar ate ao
calculo e extrai-lo

bem

(traetes)

sera

um mau

trabalho.

E

preciso

do fel nasce e vem
dos calculos contidos nele e que nao pode existir um tratamento mais logico do que a extirpagao do calculo. Sem isso
ninguem pode dizer que tenha socorrido os doentes.^^
deixar

claro que a causa das doengas

lei.

ladrao nunca

que quando os cegos ficam

acabam caindo

Eu

Quando glorificam tao arrogantemente sua anatomia, ignoram verdadeiramente o que sao pois conhecem. apenas o que
tern nas maos. Voces sao como esses dou tores de Nuremberg
que vao pedir estas ou aquelas coisas aos farmaceuticos sem

—

94
Paltenius traduz "ef Magnates". Mas csta palavra nao existe em
Paracelso, que usa Hansen. A Hansa foi tima grande organizagao comercial da
Idade Media, que alcanfou grande projegao nas cidades maritimas do Noile
da Alemanha (Kiel, Bremen, Hamburgo, Stettin etc.) sob o nome de M'arca
ou Liga Hanseatica. Seus membros, poderosos e ricos levavam uma vida de
luxo, equiparada a dos grandes principes eleitorcs. Por isso Paltenius deve
ter escolhido aqueta paiavra em vez de respeitar o original.
95

—

Observem a concepcao de

terapeutica

causal

cirtirgica

que

existe

neste pardgrafo.
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Ja sei que sua erudigao grosseira nao llies enche as maos
e que se dao por satisfeitos em saber onde esta e de onde sai

Em

vez disso voces se sentem orgulhosos quando os doenpela fe, aceitam suas vaporosas fantasias, o que
levados
tes,
nao deixa de ser logico e agradavel, pois finalmente toda a assembleia acaba comungando as mesmas ideias daquele que a

o

Examinem

dem

existir

sem

se as doen^as
eles,

sem

do

fel

ou po-

se esquecerem que entre a bills e o
um grande antagonismo e que a bilis

excremento existe sempre
somente causa doen^a na presenga do

ou sem

calculos

tart arc,

venha separado

separar-se.^^

qualquer modo, quase sempre quando acontece o pafel o calculo costuma ser expulso por diferentes vias,
cujos detalhes exporemos mais adiante, provocando no entanto
divers as especies de icterfcias (arquatus morbus) que poderao
coexisser eliminadas com verdadeiras medicinas, a menos que

De

tam com o

tartaro.

desaparecer, ainda

Uma
sem

vez expulso o
ser expulsa ela

pode

mesma, mas como

ti-

vesse se dissolvido.*^ Definitivamente o calculo e o unico que
expulsa {exturbetur)\ fora isto, nem o excremento de ganso,
se

chamado tambem de

nem

"Asalia",

qualquer outra coisa traz

O

beneficio.

os paroxismos dos calculos cuja forga e
penetrar e apodrecer todo o corpo
encurvar,
paralisar,
de
capaz
retorgoes,
a dificuldade de respirar, doas
icterieia,
a
causando
queimagoes.
res nas costas, os vomitos, a dor de estomago e as

Conhegam bem

Diante disto os medicos bufoes nao tern a menor vergonha
de dizer que tal doenga e uma colera quando na realidade so
o e para eles e para o seu publico de bobos, mas nao para os
verdadeiros estudiosos.
Dentro dc uma ordem de

exatidao desta apreciat;5o,
de pensamento previo,

ideias

mm%

polilicas-soclais,

ironica e depreciativa, segundo

se

note-se

a

deduz da linha

_

Chauffard e NaLinyn principalmente demonstraram recentemente
97
mortas,^^ de
estas nogoes de Paracelso. Trate-se de leococitos, de bacterias
do "nucelulas de esfolia^oes epiteliais ou de desiquilibrio coloidal, o fato
cleo de cristalizaeao" dos calculos biliaies c hoje perfeitamente demonstrado
e admitido.

—

muito compreensivel. A
"jetzi kompt sie, jetzt geht ste uider himweg". Paltenius a traduziii por: "jam
recedimf\
insilit, jam recedit", c Forberger assim: "quid modo adsuni niodo
Na nossa traducao fugimos um pouco do rigor do texto para conseguir uma
continuidade melhor da ideia.
98
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Sozinha,

esta

frase

nao

e

original

o prin-

diz:

em todos aqueles lugares onde encontramos
emunctorio podemos obter a saude. Assim, quan-

certo e que

a saida de

um

do o ventriculo recebe algo defeituoso ou inconveniente expulsa-o pelo seu emunctorio natural, que e o ceco {monoculum),
ou entao o retem causando doenga. Acontece o mesmo com a
urina. Se os emunctorios

do bago fossem mesmo os olhos deveria existir medicinas que provocassem o choro para que
com
as lagrimas saissem tambem as doengas, tais como a febre

quaro bago expulsa suas doengas pelas lagrimas do mesmo jeito que o figado o faz pelo riso, o que significa que nao existem emunctorios adequados tanto
para o
riso como para o choro.
ts,

9$

fel

eliminando-se atraves dos poros sob a forma de uma agua sutil,
muito Clara, destilada em sua saida da bexiga da urina, como
explicaremos mais adiante.

roxismo do

calculo a icterieia

Poderiam dizer quantas vezes encontraram no
o fim da materia da pedra?

Vejamos agora o que acontece com o bago, cujos excrementos tambem contem a materia do calculo. Dizem que
o
bago derrama e se descarrega pelos olhos, mas isto nao esta
de acordo com o que demonstra a experiencia, porque o excremento do bago esta igualmente na pedra calculosa e no tartaro,

dirige ^.

vem dos

fel.

cipio e

o

calafrio etc.

Mas

Por isso e um grande erro que os medicos tenham esquecido as medicinas correspond en tes a cada emunctorio. Recorde-

mos que o remedio para

os intestmos e a coloquintida e a esu-

para a boca do estomago (stomachi) o nipal ^^ precipitado, para o figado o Pt Mz ^^^ e para a bexiga da urina
o
rabanete silvestre e o hnho; para o nariz o eleboro e as folhas
do
la; ^^

pessegueiro, e assim sucessivamente. Por isso dissemos
que as
lagrimas nunca foram o emunctorio do bago e que a febre quarta

—
—

99
Buforbio.
100
Este termo nao exislc em nenhum dos lexicografos
de Paracelso
Forberger disse:
Rupateti\ Devc tratar-se de algum vegetal, p6, ou infusao

alcahnizante.

'**' —Esta abrevia?ao nunca desenvolvida
consta desse mesmo modo em
todas as edi^oes alemas e latinas assim como na
edi(?ao francesa. Struns na
edifao tie lena, passa por ela sem o mais breve comentaho.
sentido mais
provayej e Pianet Marz'\ ou nitrato de ferro,

O

astroJogica,

que corresponde, na medicina
nao exataraente ao figado, mas a vesicula biliar-
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jamais foi expulsa por elas, como esses doutores insistem em
afirmar, sem fazer suas investiga^oes como deviam, no anus,
no suor e em outras vias semelhantes. Deste modo continua-

mente estao cometendo erros tanto
como na verdadeira luz da natureza.

O

em

anatomia e

fisiologia

bago digere e separa seus alimentos dos excrementos nos

proprios poros de sua substancia esponjosa. Quando nestas circunstancias aparece o tar tar o acrescido pelo espirito do sal, produz-se uma doenga parecida com a erisipela, mas nao a febre
quarts.

Recordem tudo o que
para coniiecer o tartaro

foi dito ate

com

aqui e fa§am o posslvel

a maior exatidao.

de que o bago se purifica pelos olhos e o figado pelas orelhas. E fagam isto idecididamente
mesmo que nao acred item em voces, ja que deste modo a,umentarao sua eficiencia. Ninguem podera comprovar experimentalmente as afirmagoes deles, que se fazem acreditar somente pelas
palavras; uma mentira que so a violencia de sua hierarquia e
a indigencia mental daqueles que os escutam pode impor.

Abandonem

Quem

essas falsidades

ousaria contradizer a tao reputada assembleia de

academicos? Digo que nenhum deles merece mais que uma surra,
assim como todos esses Bachareis, Contadores de Vantagem {ludimagistri), Procuradores, Poetas, Historiadores, Gregos, Arabes,
Judeus, Caldeus, Frades e Monjas que protegem todos esses ver~
dugos e carniceiros, prostitutas e amestr adores de caes.^**^.

CAPlTULO V

i

(Sobre o tartaro do sangue, da carne, da
medula e aquele que provoca a gota)
uma outra especie de tartaro fora dos orgaos prinque encontramos no sangue, na medula e em outras
partes habitualmente consideradas em conjunto de nossa^ totalidade. Vamos deixar de lado as secregoes dos olhos, chamadas
Exists

cipais

e

de lagrimas, sobre cuja materia, origem ou substancia nao sabemos outra cols a alem do fate de serem produzidas pelo choro
ou pelo riso, fenomenos de mecanismo desconhecidos ate agora.
O sangue, a medula e a carne contem tartaro em seus
ventriculos

Procurem por
cia

isso serem, doutores hoaestos

e que a ciSn-

dos seus livros nunca possa ser ultrapassada pela desses

cuidado com eles, porque esses, medicos
imorais, nao tendo nada a perder, nunca terao nenhuma consideragao e sempre encontrarao uma oportunidajde para esmaga-los com suas discussoes e palavreados, Eis a{ o ponto fraco
aventureiros.

Tomem

de vocSs.

—

Nesta violenta critica Paracelso quer sublinhar a personalidade
t02
moral do "meu cliente", do esnobe, das pessoas inciinadas a tudo o que e
sibilino e milagroso
parteiras, e medicos

(padres, judeus

etc.),

assim

como

a todos os cirurgioes,

que este tipo de publico procura e estima. £ notSvel que
toda esta enumerajao tao heterogeaea esta redjgida com ktras maidsculas no
original, excetuando-se a tategoria citada em ultimo kigar, a dos_ "domadores
de caes". Deixando isso de lado, os motives aqui cttados poderiam perfeitamente se referir a epoca atual.
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correspondentes

onde sao realizadas suas proprias
do sal. Concluimos que o tar-

digestoes na presenga do espirito

membros e e feito neles como em qualquer
tambem possuem seus excrementos correspondentes: o
que atravessando a pele representa o excremento do san-

taro existe nestes

outro e
suor,

gue; o proprio sangue {cruor), ao se d&&i\\M {stillatur) nas ramificagoes das veias (ramuli) torna-se o excremento da carne
e o liquid o da concavidade (sinus) das articulagoes, dos ligamentos e outras cavidades, representando o excesso do excremento da medula. E quando ele existe em pequena quantidade
nao transpira mais pelos poros, ficando absorvido e consumido

pela secura dos ossos.

Falaremos desses

tres tartaros

importantes e universais, dei-

xando OS outros para depois.
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^

.

sangue produz iima serie de doengas cuja explicaeao
obedece a razoes completamente diferentes daquelas que ate

O

que os
agora tern sido dadas. For isso nao 6 de se estranhar
tratamenseus.
em.
constantemente
enganado
medicos tenham se
mais nada a especie
tos e em suas receitas. Observem antes de
a morte de
causaram
ja
que
erros
esses
para
evitar
de tartaro
muitos doentes.

Existem duas classes de

tartaros:

a

do ventriculo

e a da

A

saida (exitits) do sangue esta fora das
saida do ventriculo.
enquanto^ a saida
veias e se realiza atraves dos poros da pele,
sen trajeto que
e
no
estomago
da carne esta em seu proprio
vai

da carne

O mesmo

ate a bexiga.io^

acontece na medula e

nos orgaos, cavidades, e veias. Todas essas
assim como o
coisas devem ser anotadas com o maior cuidado,
eximportancia
de
fenomeno
um
que
e
paroxism© do tartaro,

em

sua saida,

cepcional.

isto e,

Nenhum medico merece

conhecimento profundo sobre

este titulo se

nao

tiver

um

isto.

do tartaro ensinam ao medico o que e verpara
dadeiramente incuravel ja que esta declaragao e um risco
estuque
conyeniente
e
a sua autoridade e a sua arte. For isso
dem muito bem a anatomia do paroxismo, assim como as doen"
evitar tudo o que
gas de natureza violenta (proefacta), para
dat)
opprobium
Ihes possa causar vergonha (m

As

localizagoes

inicialPara a compreensao de tudo isso e preciso saber
atraem, e
carne
e
a
medula
como
sangue
a
tanto
o
mente que
todos
cozinham (coquere) seu proprio alimento, separando dele
importanmaior
OS corpos estranhos, sendo estas tres coisas da
parte do nosso
cia e consideragao, dependendo delas a maior
dos seus
preparagao
corpo. A sua digestao e de tal acidez e a
que
caos
nenhum
existe
tao sutil e completa que nao

alimentos

possa se Ihe comparar

A

em

clareza e limpidez {lucidum).

separagao que realizam e de

OS excrementos permanecem

visiveis,

natureza que, enquanto
ainda dentro de uma gran-

de utilidade, os alimentos {nutrimentum) sao totalmente invisi'veis, nao como o espfrito que sai pela boca desprendendo
um
vapor (halitus) visivel mas nao tangivel.

O

sangue, a carne, a medula recebem os alimentos mais
dos quais os mais grosseiros (crassum) sao ainda classi-

sutis,

no estomago ate se tornarem invisiveis e impalpaveis.
Somente o suor permanece visivel e tangivel, sendo tao sutil no
interior que podemos dizer que assemelha-se a um caos, cujo
espirito
e nao OS alimentos
separa seus excTementos em
forma visivel.
ficados

—

—

Os alimentos da carne

e da medula nao sao mais que esdesprovidos de toda visibilidade e tato, enquanto seus
excrementos sao visiveis e os mais sutis entre todos que existem
no corpo.

piritos

O

excremento do sangue, por exemplo, e tao ligeiro que
(rermisceat) de tal modo ao ascender

seu tartaro se mistura

que parece com o alcool em destilagao. Ja sabemos que ate o
vinho mais puro e melhor destilado tem o tartaro.

Aqui acontece o mesmo, ao ponto de que por mais fina
que seja a digestao, sempre o trabalho de separagao sera maior,
resultando assim uma ausencia total de detritos, sendo todos
expelidos.

Esta e a razao da sutileza e multiformidade do tartaro,
que tanto pode ser coagulado como dissolvido pelo espirito do
sal (ab ipso et per ipsitm).

O tartaro do sangue, da carne e da medula possui doi^
mecanismos ou vias: a coagulagao e a dissolugao. Mesmo sendo
certo que outras digestoes produzem freqiientemente o tartaro
em

estado de resolugao, este nunca e igual ao que deterraina
uniforme.

uma causa

A

tal

falar

natureza

—

agora

de alguns tartaros

realiza

mente acid a, rapid a e

„

103
Este paragrafo, obscuro no original, corresponde ao seguinte
durch die aut, das
texto alemao: "Des bliits aussgang ist auss den Anderen
im Jleisch, das ist in seinem Magen,
ist durche die poros: des jlehch ist ein mag
dergleichen in seinem aussgang, das ist vom fleisch biss in die Platter". Forsanguiberger interpretou o texto do seguinte modo; em latim: "Exitus quidem
eius est in ipso sanguine':
nis est ex venis per ciitem, et poros; ventriculus vera
carnis, exitus est a carne ad vesicam usque".
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•

ardente {per

'04

que

—

sutil,

—

separagao e

dos quais nao vamos

uma

digestao especial-

gragas a combinagao

Vukanium suum Athanar) com

Atanor on

a fiiosofia

uma

do seu atanor

''^'*

a preparagao do

Athanar: palavra incompreensivei, uma das
de Paracelso cont6m. Pode ser interpretada por espi'rito

muitas
alcoot

sopro, etc.
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arcano (archeica preparatio), cujo resultado e a transformacao
em agua do tartaro destinado a coagula^ao. For um mecanismo
tartaro destinado a'dissolugao pode alcan9ar a coaguigual

pode tambem transformar-se em agua e o da
agua tornar-se ferro; o do p6 transformar-se em mucilagem e
£ preciso que saibam o seguinte: o tartaro
vice-versa etc.
nasce do elemento agua, tanto a que vem dos alimentos solidos,
como a das bebidas. Em qualquer dessas formas pode acabar

O

lagao.

do

ferro

.

.

ate a sua ultima materia,
a agua e a mae e a
verdade
conforme ja explicamo's, pois na
matriz de todas estas geragoes,
Nas veias os excrementos do tartaro aparecem no sangue

se coagulando

ou transformando-se

sob o aspecto de graos de areia ou de arroz, assim corao for a
os esdelas, nos poros e orificios da pele. Aqui predominam
tados de resolugao e de dissolu?ao, apesar do que e na medida
em que ficam mais tempo com o espirito do sal, acabam em
outras tantas coagulagoes, justamente no limite do seu fim e do

sangue, por sua vez, tern

um

excreraento proprio que e

nao consegue transhiuco. Quando
assim um exAparece
tartaro.
o
com
misturado
piirar, ficando
as doentodas
nascem
qual
do
naturezas,
duas
as
com
cremento
esse excremento e espesso

gas especiais

do sangue.

Saibam que enquanto este excremento esta presente, permanece submetido a natureza que continuamente se esforga para
apodrecer e expulsar o mal a fim de ficar livre dele o quanto
pntes.

Essa expulsao

1

um

orgao tem a sua origem no estomago desse orquando a carne seca, seu estomago tambem seca,

nao podendo mais digerir

A

nem

carne- gera o tartaro

nutrir.

que seu alimento sep^ra em seu

licor, ou melhor, em seu proprio estomago, a tal ponto
que quando a carne e o alimento separam-se em seus respectivos excrementos, o tartaro se produz ali, exatamente como
dlssemos sobre os outros generos e localizagoes. Por isso e da
maior importancia que estejam inform ados sobre o maneira e

proprio

OS lugares

onde o tartaro se deposita (excuhat).

O

suco ou estomago da carne se purga pelo seu suor interior que atravessa e penetra nas pequenas veias, poros e orificios, indo parar na bexiga transformado em urina. O tartaro
deve entao ser conhecido de duas maneiras: a do alimento e a

do suco da carne. ^^s o que vem do alimento indica com ele sua
via de origem gastrointestinal, enquanto que o produzido na
carne encontra-se definitivamente nas mais afastadas regioes do
corpo.

seu tempo.

O

o que sec a

gao. Por isso,

significa a

doenga e a mortificagao da na-

Por isso as doengas que possuem sua uniao interior (communio) na carne sao fatalmente encontradas na urina. Ao contrario, aquelas que nao possuem o tartaro tornam-se invisiveis
na urina do licor da carne. E preciso saber reconhecer tudo isso
na anatomia da urina.

Todo o microcosmo

bom conhecimento nunca

esta representado na urina e

o seu

ser^ devidamente estimado pelo

mena verdade, aquele que nao reconhece essa anatomia,
que e como um verdadeiro espirito, pode afirmar que joga e
dico, pois

zomba de todo mundo, favorecido pela sua

charlatanice e seus

tureza. E atraves do seu conhecimento podemos distinguir o
tartaro e o excremento. Estudem a operacao dos excrementos.
Mais adiante falaremos novamente nele.

sintomas enganadores.

saber o seguinte sobre o tartaro da carne: a carne
enxofre,
sal e mercuric coagulados em uma sustlncia
contem
leve, tod a el a unida por um licor que e corao o seu proprio

ou dos excrementos. Aprendam a conliecer todas estas coisas
do tartaro, propriedades e tratamentos, onde se encontra mais
da metade da medicina. Com referenda as pedras, saibam que
muitas vezes elas ja se encontram em diversas regioes do corpo
muito antes de chegarem aos rins ou na bexiga da urina. Assim

Devem

estomago. Esse licor

e inato

na carne.

E

tanto

um como

a outra

nao conseguem nenhuma cura enquanto estejam separados. Sabemos assim que muitas doen?as vein justamente disto, particularmente aquelas que emagrecem ou secam {tabefaciimt) Tudo
.
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As pedras sao geradas nos
muitas maneiras, se

105

hem que

rins e

na bexiga da urina de

todas elas originam-se do suor

Conceilo de intoxicafao exogeiia e endogena.
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sao geradas muitas obstru^oes {oppilationes) assim como diversas doengas crotiicas do dorso {in lumhis), cadeiras, ossos
terminals (coxendix), articulagoes, costdas etc. Os calculos que
se formam nestes higares coagulam-se com maior forga e du-

maior violencia e crescem com tendencia poliedrica
e angulosa em vez de arredondada, assim como tambem. se
produzem em maior quantidade, causando mais paroxismos do

reza, sao de

que OS formados na

A

urina.

licor,

que e para a carne

o seu

ver-

uma agua

sutii

licor

e para o sangue urn espirito, adquire na medula as caracteristicas de uma verdadeira gordura. O estomago da medula tern,

como

todos OS estomagos,

uma

digestao sutii na qual

o

tartaro

A

gordura nao gera coagula^oes mas delga^delo^ e sempre vence o tartaro,
zas; por isso a gordura combate
tornando-se na maior defesa contra esta substancia.

nao

se coagula,

O

tartaro da medula, nao obstante a sua falta de coaguchega a separar-se igualmente pela resolueao, quando da
origem a outro licor especial que provova crises, colicas, e outros acidentes calculosos e obstrutivos, exatamente iguais aos do

lagao,

tartaro coagulado.

Quando

esse licor tartarico gordo derrama-se,

ciatica e a artrite

(artetica).

Sobre

isto

provoca a

podemos afirmar que

todas as artrites e ciaticas que nao sao^ tipicamente gotosas (podagroe), acontecem quando ha derramamento do licor tartarico
que se deposita {decumhit) nas articulagoes, na cadeira {scia),
nos nerves e nas juntas, como um suco gorduroso que provoca

—

segundo sua natureza e condi?ao
paroxismos tao grandes
como OS da mesma pedra.

—

Por isso quem sabe cuidar do calculo e extrai-lo, curara a
doenga com toda a seguranga. E quem nao possui tais artes ou
conhecimentos nao conseguira nada.

—

Griliot de Givry, nao sabemos por que razao, empregou o termo
{rcpousser) quando na realidade a palavni original e "weret": combate. Ksta palavra vem do alemao Werran ou Werren, que, por sua vez, vem
do gotico Vairmn, de onde se formou a palavra "guerre" do f ranees e a palavra *'guerra" do espanhol ou italiano e a palavra "war" da Imgua inglesa.
Hoje contudo os alemaes conservaram a palavra '*krieg" para significar guerra,
ao Jado da palavra "wer" para significar combate, Esta palavra jl se encontra
no Capittildrio 23 de Carlos, o Calvo, "quas vulgus werras nominat". Forbe^ger
imprimiu todo este par^grafo com maitisculas.
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repelir

300

afecgoes

deste genero.
Esses escribas, cujos entendimentos
sempre foram tao desordenados como seus estudos, nada fizeram
e nada conheceram realmente.

As
outras

medula ossea possui igualmente em seu

dadeiro estomago. Este

Lembrem-se da quantidade de receitas ineficazes e de
medicamentos desordenados propostos pelos escribas que pretenderam combater a artrite, a ciatica, o lumbago, e outras

vezes o licor aparece misturado (permiscetur)

doengas,

com

muitas

aderindo-se

ao corpo alem da natureza do
tartaro, com tanta sutileza que freqiientemente e quase impossivel reconhece-lo. Apesar de tudo digo que aquele que conheceu
o paroxismo tartarico nao podera ignorar o licor, seja qual for
lugar onde a doenga se esconda ou se insinue, Isto se torna
mais facil se recordarmos que as doengas tern um paroxismo
duplo: um, segundo a natureza da doenga e outro segundo a
natureza do licor. Isto e o que acontece, por exemplo, na
lepra, e a razao pela qual os antigos (que desconheciam tudo
o que se refere ao tartaro) a julgavam incuravel.

O

da medula provoca um paroxismo imaterial e
o que acontece igualmente em, todas
as doenfas gotosas e artriticas das maos (in chiragrwos morbus)
e nos derrames de suas fluxoes (cum eluvionibus), onde o sal
tartaro

invisivel,

e outro visivel,

agao corrosiva (ex sequendo) depositando seu
p6 nas jungoes e lavrando entalhes e buracos nos ossos. Por
isso encontram~se nesses casos tantas lilceras de bordas e fundos
carnosos e murchos, onde o estado gorduroso se deve justamente ao tartaro da medula.
Nestes casos a sua natureza
acrescenta sua

consome os ossos por dentro, causando
que so podem ser aliviadas se conseguirmos
desse tartaro ignorado ate hoje. Por isso, quando a

calcinante e corrosiva

dores
tratar

terriveis

medula esta sadia os excrementos se consomem nos proprios
ossos e nao s.e espalham por outras regiSes, para a carne, veias,
jungoes e na agua das articulagoes (in aqiiam articulorum).
Quando, ao contrario, o tartaro transborda, aparecem diversas
doengas cujos cursos, origens e tratamentos foram descritos e
interpretados falsamente pelos antigos,

Na agua das articulagoes (aqua articulorum) existe uma
digestao parecida a qual sao atribuidas outras tantas doengas

A

agua das articulagoes e a parte melhor e mais
senswel (sensus acutissimi) do corpo e a que menos sofre e
especiais.
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O

excremento do seu tartaro e duplo: ura deles se
urn licor e o outro como uma gelatina. O
como
raanifesta
tempo;
licor e a forma primeira e a que se percebe durante mais
espirito do sal se impoe, pouco a pouco, acontece
logo que
ja
a forma coagulada que devemos observar mais detidamente,
das
aparigao
que ao misturar-se com o licor do tartaro causa a
diversas especies de gota, tanto as das maos como a dos joelhos

padece.

(gonagroe) cujo tratamento ainda nao

foi

encontrado.

que ainda existem medicos que continuam deixando
coisas
de ensinar o que e justo e verdadeiro, ignorando estas
dos
apesar
rodeiam
e mantendo na ignorancia aqueles que os
afins
seres
todos
os
esforgos de suas propagandas, Na realidade
sempre tiveram tendencia para se reunir, a tal ponto que, se
muitos anos antes de Adao tivesse existido um impostor, os de
indivihoje nao sossegariam enquanto nao o encontrassem e o
ficarem
vez
de
doentes
em
os
tambem
dualizassem. Por isso

O mal 6

discutir
calados e fazerem o que o medico manda, adoram falar e
que na
o
doentes
outros
em
observam
veem
e
sobre doengas que

uma ma

doutrina pois nao se concebe que discipulo

A
E

medicina que dominar o tartaro tambem domidigo que se nao sabem curar e tirar o tartaro,

nunca aliviarao uma gota. Por esse motivo a gota tem permanecido tanto tempo em seus livros com o rotulo de incuravel
(impersanata).

em
uma

Se
sobre
neira,

Quern nao conhece o tartaro tern afirmado que a gota e
incuravel, o que e perfeitamente logico, pois nao conhecendo
eficaz.
a causa verdadeira nunca podem chegar a uma terapSutica

realidade e

mais violenta.
nara a gota.

vez de terem se envergonhado, depois de uma partida
base falsa, continuaram em f rente de qualquer ma-

cometeram uma impostura e se perderam entre principios
E isto nao impede de fato que passeiem

e causas fantasticas.

entre suas mentiras

como

passeassem num jardim de rosas.
bom caminho e compreendam devisobre a gota; apreendam bem as difese

Pego-lhes que voltem ao

damente

este

capitulo

vem do tartaro e as que vem do licor,
que e provocada pela coagulagao que
se transform a na natureza da pedra (in naturam lapidosa abeat).
rengas entre aquelas que
e principalmente aquela

Neste caso devem usar medicinas calcinadas.

Se querem alcangar uma verdadeira habilidade medica
conhegam bem a transformagao do licor. Caso contrario 6 melhor
que abandonem a sua charla. Desgragadamente acontece que o
dinheiro ganho com mentiras torna-se mais saboroso do que o

ganho com a verdade.

Isto e o

que se deduz dos ensinamentos

das academias.

ensine ao mestre.

Os doentes falam e choramingam sobre suas doengas, mas
nao sabem nada sobre elas. Quando um fala ao outro sobre
nao pode fazer mais do que inventar e mentir, confundindo
tudo e nao fazendo a menor mengao ao ceu, as concord ancias,
aos astros, nem a verdadeira materia medica que existe em tudo
isto,

Igualmente ignoram qual e a primeira e a ultima substancia e como e verdadeiramente o corpo do homem, apesar do
que nunca duvidam de dispor e governar todas essas coisas

isso.

desconhecidas.

Em

verdade Ihes digo que sua fe e tao grande

como

sao

pequenas as suas obras.
precise Ihes dizer ainda que na gota se observam muitos
paroxismos cuja natureza vem do calculo e nao da gota em si.
fi

medicos que tratam desses paroxismos segundo a
gota e nao segundo o calculo acabam por piora-la e torna4a

Por
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isso OS
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assumem

nelas urn carater mais grave

que obedegam

em

do que nos velhos, ainda
uns e outros as mesmas causas.

Prestem muita atengao na dupla geragao do curso natural
do tartaro. Assim, todo o calculo precis a de uma primeira
materia calculosa para ser gerado. E ela pode estar em nos da
mesma forma que no macrocosmo, ou entra em nos vinda do
exterior, em forma de bebida por exemplo, nao como um alimento verdadeiro mas como a propria materia do calculo. Destas
fora

duas materias
OS quais se

vem

todos os calculos que

produzem pela

influencia

do

podem

afligir

o homem,

astro destes elementos,

que e o proprio espirito igneo do sal, sob agao do qual solidificam-se.
Esta solidificagao tambem e chamada de conge-

CAPiTULO

VI

lagao e coagulagao.

(Sobre os calculos que nao vem do tartaro e
sao originados por causas exteriores)
Fora de tudo o que falamos

ate aqui, encontram-se

tarabem

tartaro,
no homem muitas pedras cuja geragao se produz fora do
Essas
corpo.
do
exterior
do
aquelas
semelhante
de maneira
particularidades
suas
as
todas
com
exterior
mundo
do
geragoes
acontecem no homem precisamente por causa da sua qualidade

de microcosmo, segundo nos confirma a filosofia.
Quando uma geragao deste tipo e produzida no homem,
sua digestao e sepaisto e, sem receber o calculo do tartaro,
fica
ragao'se fazem muho melhor (proba). Assim o tartaro
misturado aos excrementos, podendo afastar-se sem que o espique existindo duas
rito do sal intervenha. Com isso Ihes dizemos
com o paroxismo,
uma
essencias:
geragoes tambem existirao duas
de geragao natural vinda do
causa paroxismos e porforma
ultima
Quando esta
exterior.
onde se encontra o
redondezas
as
estimulou
a sua excitagao

forma e especie do

tartaro, e outra

Nada

mais importante e necessario do que conhecer e
nos os quatro elementos com a materia calculosa
que Ihes foi conferida e que nao e outra coisa senao agua mesmo.
O fogo se encontra em seu proprio elemento no espirito do sal,
e acha deste modo a sua congelagao especial. Sobre isto acrescentaremos que existindo quatro fogos e quatro astros, havera
iogicamente quatro espiritos do sal.

tartaro.

ser

atribmdos ao calculo

mas

a estas reagoes de sua vizinhanga.
Observa-se com freqiiencia nas criangas este tipo de gerapor outras
gao, tanto como conseqiiencia do nascimento como
capicausas especiais, que trataremos detalhadamente em outros
criangas
que as
tulos. Isto e uma advertencia para que saibam
aparecem cheias de calculos (calculosis), que muitas vezes
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em

Assim, quando uma geragao desta especie esta preparada
(adornatur) e se manifesta (emergit) coagulada diante da presenga do seu astro, podemos comprovar que isto foi produzido

exatamente igual como no ceu, de onde sem pedra nem raio
que o justifique, precipita-se as vezes uma especie de pedra, que
tern uma geragao diferente das pedras dos rios, das montanhas,
ou das torrentes, se parecendo mais com os granizos que caem
com o trovao durante uma tempestade.

Vamos tratar agora desta geragao que se comporta
nosso microcosmo da mesma maneira que no ceu.
Para

que

Neste caso nao devem

e

reconhecer

exterior,

uma

em

compreensao destas geragoes do mundo
saber que estas pedras provem dos elementos

mellior

devem

que existem nas aguas que tem pedras em suspensao (lapidosas),
e que nao aparecem como pedras mas como uma especie
de
sereno que sobe e passa de um a outro elemento. O segundo
destes

Um

elementos

mecanismo

e

justamente a ultima materia do primeiro.
como ja vimos, ao que da forma as pri-

igual,

meiras materias das pedras do granizo celeste.
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quer dizer que tod as estas coisas estranhas do exterior
sao geradas na quietude {quietus) do mundo e permanecem invisiveis, de acordo com a filosofia, ate alcangar a sua ultima
materia, momento e estado no qual voltam a se tornarem visiIs to

veis.

Do mesmo modo quando

o vapor celeste

^07

gerado pelo

sal

domina o ceu, suas geragoes encontram (ocurrunt) o estado dessa
materia da pedra. Somente o tempo e a presenga do espirito
do sal podem conseguir esta coagulagao em cuja circunstancia
e ocasiao se

coisas,

conforme podemos ver no

dos raeteoros.

livro

A
rito

produzem outras

do

coincidencia destes tres elementos: tempo, vapor, e espl-^
de
sal. causa a formagao das pedras do ceu ou calculos

granizo, que freqiientemente

caem na

terra

com grande

violencia.

coagular espontaneamente, mas nao de unir-se ao enxofre, o que
provoca a expulsao (elidatur) e projegao violenta do espirito do
sal sob forma de pedra, enquanto que o enxofre
se transforma
em fogo (conftagrat) no ar entre o ceu e a terra.

No homem todas as primeiras materias se encontram em
estado de espirito ou de astro em movimento, motivo pelo qual
se o seu curso torna-se igual ao do tempo, o homem que
o
possua nao escapara da pedra que esta nele e que crescera nele.

As pedras produzidas assim sao muito parecidas com as
originadas pelo raio (lapis julminalis), de cor escura e natureza
semelhante, ainda que as vezes muito mais duras.
Por
ria,

quando quiserem conhecer exatamente a sua teocom todo o cuidado a geragao do raio.

isso,

precisarao estudar

So assim conhecerao a materia de suas pedras.

mesmos astros e elementos e isto nada tem de estranho j^ que o homem, todos os
homens, sao um ceu. Ou melhor, todos vem de um so limbo,

Nao e precise nos estendermos mais neste assunto, ja que
a filosofia procurara o medico para o melhor conhecimento
de
suas causas. Adiante abordaremop tudo o que se refere
trata-

cada caso, o que explica que acontegam coisa£
diferentes a cada um, pois ainda que o homem aparega dividido em diversas partes, seu conjunto forma so um ceu.

mento.

No

diferente

corpo

humano encontramos

estes

em

Por esse motivo

as vezes aparece

no

homem em uma

hora,

ou mesmo num minuto, repentinamente (repente) uma pedra
desta natureza, conforme explicamos nos paragrafos anteriores.
nao continuamos investigando essas questoes interessantes e porque nao convem, ser filosofo ou astronomo antes de
ter completado bem os estudos medicos.
Se

Gragas as minhas diversas maneiras de apresentar essas
instrugao.
coisas, voces precisarao apenas de uma rapida

Saibam que os raios nao sao mais que sal cm sua primeira
materia e que nascem constantemente dele. O fato se produz
ainda pela virtude que tem o espirito do sal de se congelar e

—

107
Forberger emprega a palavra '^halitus", quer dizer, respirafSo,
o que tambem pode significar alento limido ou vapor, que sem duvida alguma
e o sentido mais profundo. De fato vai ao encontro mais direto da Hnha de
pensamento de Paracelso. Por isso parcce-nos mais certa a tradugao de Forberger quando assim continual "entao acontece a formagao do rato"_ quer
dizer, das chuvas de verao por causa da satura$io de calor e de umidade,
com as consequeiites descargas de eletricidade atmosferica.
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ao

Convem

averiguar o lugar e a regiao onde estas geragoes

produzem e onde se esconde a pedra. No homem a pedra
pode ser produzida em qualquer parte do corpo, ja que eie
e
um Olimpo e a pedra um produto natural do mesmo, onde tudo
se

se reiine e se encontra (jugenda). Como consequencia
disto os
corpos mais leves produzem materias mais duras (compactio)

que se reunem para a sua geragao posterior no caos concavo
do
corpo, desde a cabega (vertex) ate a planta dos pes. Deste
modo
a geragao se transfere para o subsolo (imus fundus) do ceu,
da
natureza das estrelas e no homem para a cavidade do diafragma.

Na jealidade,

o verdadeiro subsolo e a terra, como no homem
a bexiga, e sua regiao circunvizinha. Por isso,
quando o raio cai sobre a terra, cai ao mesmo tempo sobre a
bexiga e os rins, porque a anatomia da agua e da terra
esta
o sao OS

rins,

precisamente

do globo

e

ali,

da

isto e,

na superffcie plana

(planities) e inferior

esfera.

Disto pode-se deduzir que esta regiao, ou superficie plana
o lugar correspond ente para sustentar esta geragao,

inferior e

conforme va caindo e se formando, porque nunca caira
solido,

em

estado

mas em estado Hquido,
307

Alem

com
a congela9ao acontece esta se produz sempre
como
assim
superficie
plana,
encontrar
a
grande rapidez antes de
o raio, cujo estado primitivo e o licor da pedra.
Quando

A

congelagao se produz. sempre

estrumeiras e nunc a

em

lugares estranhos,
Lembrem-se disto para

regioes limpas.

sempre
nSo estranharem o fato de as geragoes deste genero
geralmente
ptoduzirem em lugares diferentes daqueles onde
encontramos, manifestando-se absolutamente distintas

em

malis)

chegam a possuir

como

se fossem de gelo, liquefazendo-os

existem igualmente no

uns e

o f az justamente porque possui
lapidosae)
agua ou entao outre licor de natureza lapidar (naturae
discomo
esta
que e a verdadeira pedra. Neste estado a pedra

em

como

e aumentarem a

ciencia meteorica.

exists anteriormente

no homem,

coisa seca desta natureza
seja bolus, lapis, viscus ou arena,

uma

discernidissolvida na agua e bebida logo sem precaugao ou
que
mesmo
o
acontega
nela
tnento, nao devemos estranhar que
expulsade
vez
prende
em
E que se a natureza a
terra.

interior da
a coisa acabara secando sob a agao do espirito
com a
fazem
dissecagao, da mesma forma que o sol e o at
la,

agua, que tera

como

resultado,

novamente

Isto esta perfeitamente reconhecido

estado e semelhante ao daquelas que

se

a

forma?ao da pedra.

para muitas pedras^ cujo

encontram na

terra.

Esses vapores sao agua verdadeira que permanece conge-

que podem ser qualificadas de
nao no sentido que os antigos. Ihes davam.
lad a sobre a terra e

A

—

descongelagao destes estados produz

108
Observa-se, neste trecho, que Paracelso
interessado pelos fenomenos da cristaliza^ao.

ja

uma

hum ores, mas
serie de

doen-

abcessos, piistulas (papulae) e outras semelhantes que os

gas,

autores de outros tempos nunca chegaram a conhecer exata-

mente.
admitir no

temporal, e essencial e

um

homem

esta triplice natureza: astral,

falso medico.

Por outro lado, a natureza e o lugar destas pedras nao e

uma

ou
podemos

coisa privada

ventriculo,

particular, pois se

acham em todos os

encontra-las, sejam nos emunctorios

da bexiga, dos

rins

etc.

.

.

do

ou nas passagens por

onde circulam.

Os

rompem

em

diversos medicamentos que dissolvem,

liquefazem ou

as pedras desta especie, transformando-as

farinha, devolvem-nas simplesmente ao estado

anteriormente.

Por

isso,

em

uma medicina dotada
Tambem pelo mesmo

terra

ou

que tinham

quando uma congelagao deriva de outra

congelagao anterior nunca sera tao forte que possa

resistir

a

verdadeiramente do poder de dissolugao.

motivo as outras pedras nao possuem a
serem empregadaa como medicina,

aptidao conveniente para

fazendo
havia notado

inferior,

e as umidades que surgem de algumas
do corpo, chamadas vapores, existentes no sangue, que

lugares onde

admitimos que

Pois se

tudo o que forma seus respectlvos corpos.

Quem nao

seca a agua dessas pedras dissolvidas,
Quando a a§ao do
em sua propria materia. ^^^
novamente
aparecer
vemos a pedra
crescerem
Por isso vemos as areias e outras pedras semelbantes
cada dia, de acordo com o que nos ensina a

isso, se

seguida.

o verdadeiro centre da umidade do corpo.

a agua.
sol

sobre a

e

sol gera as pedras

sua congelagao pela agua, parepedras que
cendo-nos evaporada, de maneira semelhante a essas

Por

em

o verao e o inverno, e logico que

Dai vem a congelagao

fundi? ao.

resistir

homem

assim

em nossa meteorologia, o prono ferro: liquido no fogo e
observamos
cesso e o mesmo que
que
o esplrito igneo do sal, que
£
dele.
soiido ao derramar-se
como em uma
endurecendo-as
acaba
coisas,
ao liquefazer as

nao podem

violencia que congelam os licores

encontremos tambem na esfera celeste superior como na

explicaremos melhor

solvida ou transformada

tal

as

partes

Quando o

seguinte: fre-

se

outros.

Como

tambem saibam o

qiientemente os homens de constituigao fria ou invernal (bru-

em

em

disso e preciso que

e

se

com que um grande numero

quando insistem

de medicos se engane

e se esforgam para extirpa-las

com

suas receitas
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de

olhos de

SoUs^^\ E

caranguejo 'o^

de

por sorte pusemos

pedra judaica

em

'*"^

e

de

Milio

evidencia a loucura deles.

OPUS PARAMIRUM

LIVRO

IV

(Liber Matricis sive Matrice)

TRATADO DAS DOENQAS DA MATRIZ
(Causas e origens de todas as doengas das
muiheres, inclusive as que sao comuns com
OS homens e as que Ihes sao particulares)
l.a

A

~

Ainda que Paracelso faga aqui a contia-indicasao do medica109
mento, em cnitras doengas ele se utiliza dessa estranha medicina. No nianuscrilo da Biblioteca de Vjena (ms 111-44) existe uma receita autografada qiic
a inckii. Empregoii-a tambem nas doengas do tartaro e em sua grandc cirurgia.
Segnndo Castelli, era uma pedra de cor branca que se encontrava
no
na Palestina, em forma de bolota, ou almofariz, que servia para dissolver os
calculos. Paracelso utilrzou este remedio nas doengas do tartaro, assirn como o
azeite que del a se lira, Plinio chamou-as de "tecolitos" e durante muito tempo
acreditou-se serem bototas petrificadas. Depois foi constatado que eram provenientes dos equinodermos fosseis, principalmente "encrinias" e ouri?os do
mar.

Os lexicografos de Paracelso nao citam este termo.
das pedras do Sol ou fragmentos de aerolites, como

Trata-se,

phrasti
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Item

liber

quartus Paramiri de Matrice, nao tendo

figurado nas seis primeiras edigoes do Paramirum.

Parece certo que Paracelso teve
tratado sobre a natureza do

a

homem como

Intengao de fazer
seqiiencia

um

do "Tratado

Uma boa prova disto parece ser suas primeiras
"nun ubcr das alles so ich gesagt iiab von dem auligen
der Menschen ..."
da Matriz".

sem

palavras:

a pedra santa
Meca, a qual os arabcs airibuiam grandes virtudes medicinais.

dCivida,

de

—

primeira edi?ao do "Tratado da Matriz" foi feita por

Byrckmann em Colonia, em 1566, impressa em 4.^^ com o titulo
Das Buck Meteorum des Edlen iind Hchgelerten Aureolas Theo-

—

IN

NOTA PREVIA

I
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O

o primeiro de todos os paramiricos
Essa versao principal foi feita por
Gerardo Dorn em 1569 nas imprensas de Pern, em Basileia, sob
o formato de 8.° e em um so volume intitulado: Aur. Phil; Theo.
Paracelsi Philosophorum atque medicorum Principis, de meteoris
Omnia ex versione Geliber unus. De matrice liber alius etc.
"Livro da Matriz"

foi

traduzido para o latim.

rardi Dorni.

Tal natureza era instavel e errante. Deleitava-se com os
suaves e fugia dos nauseabundos. Quando esse animal
tendia a descer faziam-no subir novamente dando a mulher per-

c heir OS

fumes agradaveis que atraiam a matriz, ou fumegavam as partes
inferiores com maus cheiros que o obrigavam a voltar para
cima.

Essas

Depois o "Livro da Matriz" desaparece nas edigoes de 1570,
1574, e 1575, aparecendo novamente na edigao latina de 1575
feita por Pern em Basileia, ja unido pel a primeira vez aos outros
quatro tratados do Paramirum, sendo curioso que, assim como
OS quatro tratados figuram como traduzidos por Forberger, o
da Matriz conserva a anotagao: ''Gerardo Dornio interpreted', o
que confirma a suposigao de que o texto prova inequivocamente
de que se trata de uma reimpressao da edi?ao de 1569.

semelhantes tiveram livre curso
Justamente por isso as observagoes de
Paracelso tornam-se ainda ma is notaveis, baseadas na teoria do
macrocosmo c do microcosmo, que os rabinos kabalistas proe outras

fantasias

durante a Idade Media.

pagavam na epoca de Teuchlin. "^

Em seguida lia uma nova edigao alema, de Huser (1589).
Logo depois vem a grande tradugao latina da Opera Omnia de
Paracelso, feita em 1603 por Paltenius e Dorn, na qual a colaboragao deste ultimo aparece contestada e discutida por Bistikius, e modernamente, com grande quantidade de dados, por
Karl Sudhoff e por Grillot de Givry.

O "Livro da Matriz" aparece novamente em alemao nas edigoes de Huser (Strasburgo, 1616), na latina de Bistikius (Genebra, 1658), na alema, bem revisada e atualizada gramaticalmente, dc Strunz (Viena, 1903) e na francesa de Grillot de

Givry (Paris, 1912).

Diremos ainda que no manuscrito da Biblioteca de Viena
"Livro da Matriz" aparece entre as
11.115, Med. 31)
paginas 248 e 284.
(N.*^

2.a

NOTA PRtVIA

No comego
vado por Paracelso, achamos conveniente
opinioes dos antigos a proposito da matriz.

deste interessante livro, tao pessoalmente obsercitar

as

singulares

Segundo Areteo de Capadocia {De Causis et signis acutorum
morborum, Lib. U, Cap. XI) a matriz era uma viscera feminina
dotada da natureza de um animal; era um ''animal dentro de
outro animal".
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—

1 !2
O "Tralado da Matriz" e o unico que aparece sem divisoes ao longo
de qiiase cem paginas do texto original. Isso contrasta com a brevidade de
outros capitulos da obra, de modo especial no livro dos prologos. Por isso com
a finalidade de dar maior flexibilidade e facititar o maniiseio, dividimos esse
iratado em vinte capitulos, sem contudo abrevia-!o ou modifica-lo, para comodidade e facilidade das referencias, intitulando-os segundo o tema dc cada
um como vimos Jfazendo em lodos os oittros tratados da obra.
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CAPiTULO
(Razao da matrtz como

CAPITULO

I

um mundo mfnimo

e

II

(Essencia e origem da matriz no cosmos)

invisivel)
Apesar de tudo quanto dissemos ate aqui sobre as doengas
que afligem os homens, a verdade e que ainda falta muito para
ser estudado. Se observarmos atentamente os fundamentos da
medicina veremos que ainda existe no horaem duas novas filoe

sofias

astronomias teoricas.

Estas

a matriz

sao refer entes

e exclusivamente as mulheres.

E

que o motive deste livro sera a descrigao perfeita
da matriz e de suas doengas, da mesma forma como temos feito
ate agora com as doengas do homem, comegarei declarando que
a principio falarei sobre coisas invisiveis. Quern ja viu o que
ja

vou expor agora sobre a anatomia da matriz?
Digo que apesar de nada disto ser visivel deve ser julgado
visivelmente, pois a matriz e como o ar que nao vemos mas
que sentimos perfeitamente.
Os olhos nao so devem ver mas tambem sentir, e as coisas
devem ser intuidas segundo a natureza da anatomia, quer dizer,
deduzidos do verdadeiro e natural fundamento, vindas umas das
outras segundo suas proprias bases e nao guiadas somente por
nossa opiniao ou julzo.
tanto o visivel

como o

Assim conseguiremos ver

e

perceber

invisivel.

Este fundamento e ensinamento envolve tanto o que vemos
sentimos, Esta e a diferen^a que caracteriza a

como o que

E ela forma por si so um pequeno mundo (mundus
minimus), sendo irobre a sua existencia o assunto deste capitulo.
matri2;.
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Observem antes de mais nada que o ceu encerra (complecti)
engloba as duas esferas (superior e inferior) de tal maneira
que nenlium mortal ou coisa perecivel consegue se dissolve! nele,
e

nem

penetrar nesse reino exterior que existe alem do ceu que

nos percebemos. Pois
relag:ao

nenhuma

coisa mortal,

nem permanecer num mesmo

ou imortal pode

ter

lugar,

Assim o macrocosmo aparece fechado exterior men te de tal
maneira que nada pode sair dele por que tudo fica unido e
encerrado nele.
O microcosmo, quer dizer, o homem, aparece tambem
encerrado e rodeado pela pele: ali dentro o sangue, a carne, e
tod OS seus elementos permanecem for a do contato com o mundo
exterior,

misture.

evitando assim que este o mactiuque, transforme ou
A pele que recobre o liomem cumpre a missao de

separar os dois mundos: o grande e o pequeno, isto

e,

o univoiso

o liomem.
Assim o mundo tem a sua integridade assegurada em seu
proprio domicilio onde nada pode pertui:ba-lo ou maltrata-Io.
O homem permanece dentro do seu domicilio, quer dizer, dentro
de sua pele, de maneira semelhantc, mantendo ali a sua personalidade sem que nada possa entrar ou sair.
Alem do macro e do microcosmo ainda existe um terceiro
mundo muito menor, que e justamente a matriz. Com seus vasos
e sua pele propria pode subsistir por si mesma, ainda que separada de um certo modo do pequeno mundo do homem,
e
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O mundo

da mulher

e

na verdade

diferente,

menor (mundus

mimmus) e mais imperfeito que o do homem. Possui sua anatomja, teoria, causas, razoes e tratamentos particulares. Ainda
que seja exatamente igual ao mundo raasculino em muitas
doengas, tern sem duvida dil'erengas fundamentals que o medico
deve saber considerar e discernir com todo o cuidado, pois, repe-

mundo verdadeiramente diferente.
mundo fechado (condusus) sem
A matriz e um
Mundo (macrocosmo) e e
Grande
O
demais.
os
rela?ao com

times, trata-se de urn

verdadeiro

sempre
mundo.

De

foi a

E

a

primeira criatura.

mulher o

acordo

com

terceiro,

isto,

cada

O homem
o menor

um

e

constitui o segundc
mais intimo de todos,

destes tres

mundos possui sua

CAPITULO

ciencia, sua filosofia e sua arte propria. E cada um pode tambem
Apesar do que^ foi
apresentar suas parasitas "^ particulares.
na filosofia e
anatomia,
na
unem
dito, estas tres criaturas se

na

(Sobre as anatomias da matriz)

A

teoria.

As

geragoes (aparecimento) dessas parasitas sao semelhan-

enquanto que as do mundo, as do homem e as da mulher
da
sao diferentes. De onde se deduz que se a forma e o que
a
ser
o
ser ao mundo, o corpo deve fazer o mesmo para dar
do
a
medicina:
outro mundo novo. Esta triplice monarquia da
mundo, a do homem e a da mulher, explica que existe c devem
semear
existir naturalmente tres classes de medicos; uma para
e proteg&-lo

Comegara logicamente no mundo o ensinamento

da mesma forma que
ja que ele contem os quatro elementos,
em sua matriz. O verdadeiro centro desta arte e o homem que
guarda em si as concordancias de todos eles (elementos). A
mulher forma a terceira e ultima ciencia. Com tudo isto o
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um mundo

particular cuja realldade

—

tantas matrizes diferentes e separadas entre

si,

e e importante

que saibam distlngui-los. A mulher e outra coisa; certamente
contem os tres elementos, e a natureza do seu mundo, distinto
do mundo do universo e do mundo do homem, faz com que
a fungao de sua fisica e da sua teoria sejam bem diferentes de
todas as outras mesmo que el a seja vitima de muitas doengas
iguais as dos homens.
Por isso, ainda que a mulher possa sofrer de hidropisia,

teoricas.

—

A palavra alema e 'S^iirme" e a latina "vermes" (vermes). A
ressalvas,
o uadutor frances propoe a tradugao, ainda que com
dar-lhe um sentido
pela palavra "ulceras". Nao e contudo logito. A fim de
Paracelso,
mais geral, dentro do que nos parece ser a linhu de pensamento de
preferimos o termo "parasitas".
113

vista

mesma,

—

desta arte,

medico conhece perfeitamente todas as suas razoes
Senao, o que seria o medico fora disto?

e, el a

se

que se observa tambem na mulher.
O sangue, por exemplo, segundo sabemos, e o elemento
da agua. Nos podemos encontra-lo em outras formas e corpos,
mas sempre e somente nesta unica relagao,
Alem disso, o mercurio, o enxofre e o sal compoem a
essencia do homem e de todos os mundos, colocados (positus)
constantemente sobre estes tres elementos que estao igualmente
contldos na carne, no sangue, na terra e no mar.
Os tres elementos
enxofre, mercurio, e sal
sao outras

dos perigos da neve, do orvalho e da geada;
outra
outra para preservar o homem de suas doengas e uma
tres
estas
que
com
faz
arte
A
mulher.
para atender e cuidar da
so.
uma
finalmentc
encerrem
e
reunam
monarquias se

mundo

mulher

deve perder de vista em nenhum momento.
Enquanto o homem, ainda que a terra seja a sua propria
carne, a sua razao, sua causa e sua fisica sao bem distintas, o

nao

tes,

o

III

ictericia, paralisia e a colica

disso

manifestagoes terao sempre
a sua

monarquia

do mesmo jeito que o homem, suas
uma particularidade correspondente

diferente.
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mulher d if ere do homem. na mesma niedida em que
provem dele (ex eo est), quer dizer, enquanto vai afastando-se
do seu peso (de pondere ejus decedit), sendo diferente dele, dc
sua anatomia, de sua filosofia, de sua teoria e de sua fisica,

A

justamente pelo

t'ato

de

vir

do homem (ex

viro ipsa

est),

consti-

tujndo o ultimo e mi'nimo mundo.

Assim como a matriz Ihes ensinara a reconhecer e a enconmulher diferente do homem, tambem deve faze-los distinguir as doengas de um e de outro, sabendo que as coisas tern
diferentes possibilidadcs no homem e na mulher.
trar a

do corpo da mulher poe diante de nos o fato
a medicina que adotemos para elas dcvem
ser completamente distintas das do homem ou das do Grande
Mundo. As doengas da mulher nao concordam com as do

A

realidade

de que a filosofia e

homem

nao devem

e

ser

designadas pela simples semelhanga dos

seus sintomas.

CAPITULO

IV

(Razao pela qua! as medicinas do homem e
da mulher sao diferentes)

O. medico devera considerar o homem e a mulher com
diferentes, ainda que a doenga e a morte sejam iguais

Existem duas medicinas na Terra: a dos homens e a das
com seus remedios e peculiaridades proprias.

modos

para os dois.

mulheres,

A morte e a miseria nao sao mais que uma, da mesma
forma que a fome e a sede. Sem duvida, quando o homem tern
fome ou sede, 6 o mundo medio que as tem, e quando a mulher
O
as sente a exigencia vcm do ultimo mundo (postremus).
minimo
ultimo
ou
mundo
pequeno mundo, o mundo medio e o

O bom medico deve dizer assim: "A apoplexia do homem
tem esta ou aquela causa, foi criada e dada desta maneira mas
somente ao homem. A apoplexia da mulher vem de sua propria
raiz, isto e, da matriz, colocada por isso desta ou daquela

estao tao separados entre

si

como

a

mae de

seu

preciso entao desprezar para sempre os erros dos antigos
autores que se equivocaram totalmente ao identificar a patoiogia dos h omens com a das mulheres.

£

Dizer por isso que so existe uma apoplexia,
ou uma paralisia e absolutamente falso.

uma

epilepsia

no conhecimento das causas e na
ciencia do tratamento. Quando a menstruagao e outras coisas
do genero aparecem entre as doengas, esses males adotam uma
fisionomia completamente diferente que no homem, o que e

A

medicina consiste

coisa sabida ate pelo ultimo aldeao que sc reconhece diferente

de qualquer mulher.

O

medico consciente e da mesma opiniao,
so insiste em permanecer no erro aquele que e
medicina

318

e

dos doentes.

maneira".

filho.

Ao

um

contrario,

sedutor da

Este e o bom; fund amen to
faga estas

diferenciagoes

da medicina

nunca

tera

a

arte

e aquele

que nao

para combater a

mais simples hidropisia.

As medicinas para

uma

coisa

em comum:

dies pela boca, sendo

em cada

os

homens

para as mulheres so t^m
outras tomam os remeos efeitos variam constantemente

tanto uns

que

ate

e

como

caso.

mundo pensa que
Sem duvida porque umas e

Por que todo
feminina?

tal

feitamente distintas, e se todas elas fossem
seria permitido dividir a natureza

em

erva e masculina ou

outras doengas sao per-

uma

coisa so,

como

fungao da medicina?

O certo e que a natureza e as doengas foram divididas
porque existem dois mundos diferentes; o do homem e o da
mulher, divididos em suas doengas c por conseguinte em seus
319

medicamentos. Tudo isso nos demonstra o engano, a falsidade,
e a ma fe na qua! a medicina foi raantida ate hoje. Somente
OS ignorantes e os impos tores podem negar que as receitas devem
ser elaboradas separadamente para os homens e para as mulheres

segundo suas anatomias respectivas.

Contudo ainda ampliaremos estes conceitos, e quern sabe
alguns deles consigam comover os ouvidos dos nossos inimigos.
Digo que a mulher esta muito mais per to do mundo que
Is to se deve a propria natureza da anatomia masculina e se explica assim: sabemos pela filosofia que o mundo
subsiste nos quatro elementos, dos quais o homem toma diariamente o seu sustento. O ar, o ceu, a terra e a agua sao em
o horn em.

verdade os alimentos do homem, satisfazendo com eles as suas
necessidades. Concluimos que tudo isto deve existir na matriz,
per que a semen te do homem esta no homem, mesmo, e ela exi-

CAPITULO V
(Diferengas das raizes do

homem

e da mulher)

gira alimentos identicos.

estao no mundo
(microcosmo)
medio
mundo
nem
no
exterior
mundo
ultimo
no
precisamente
desenvolvido,
mas
homem
do

A

Os alimentos da semen te humana nao
(raacrocosmo)

(postremo), ou seja, na matriz feminina que o

homem nao

tem.

nao se diminui, nao se divide, desagrega-se
no Grande Mundo, mas no mundo minimo (na
matriz), que deve prover de alimentos o germen humano ate
que, completamente desenvolvido, saia para o Grande Mundo.
Compreende-se assim que a mulher tenha que ser diferente do
homem na totalidade do seu corpo, ja que tem que ter nele um
ceu, uma terra, uma agua e um ar que sir v am de alimento ao
homem desde sua concepgao ate completar a fase inicial de sua
evolugao e ate mesmo um pouco depois, porque a criancinha
recebe o seu alimento da mulher e nao do homem.

nem

cresce

Depois de for mar o homem e a mulher, deixando para
esta a missao de guardar a semente humana, conforme a sua
anatomia, filosofia e a sua fisica nos mostram, Deus quis com
isto mostrar ao homera a grandeza de sua origem. Com estas
explicagoes, ficam mostradas as diferengas que existem entre o

homem

e a mulher.

do homem

esta nele

mesmo.

A

raiz

da mulher tem

A separagao entre o homem e a mulher e semelhante a
que existe entre uma pereira e a terra.

O homem

O homem

e

raiz

a incumbencia de alimentar o germen humano.

de outros homens como de
do semen.
nascimento correspondem a mulher.

e a semente, tanto

outras mulheres, e a semente esta nele, no espirito

Sem duvida sua separagao

Na comparagao
estar plantada

na

e

que fizemos antes vimos que a arvore basta

terra para desenvolver-se; se isto

nao acontece

a arvore seca (arescit).

Em

todas as seraentes tem a propriedade de
mesmas, apesar de necessitarem da terra para
transformarem em arvores.

crescer
se

principio

por

E com

sm
e

si

igual for?a, potencia e

sua matriz

comparavel

semelhanga a mulher gera
a mulhei
qualquer

um novo ser, seja menino ou mpnina; se
a um campo, deve se comportar como

campo do mundo,

isto e,

Assim como o campo

possuir os quatro elementos.
e a

semente da arvore, a matriz tem

uma terra em seu receptaculo especial (receptaculiim. peculiare).
E assim como a terra nao pode produzir nada sem os outros
tres elementos, a mulher os possui em seu sangue (que e a
agua), no ar do caos "• c no fogo dos astros. Assim como os
'
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1
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da Lua, das estrelas
nada pode desenvolver-se na matriz sem

terra precisam

da

frutos

do

So),

e

para crescer,
bora^ao de tais elementos,
Se

tais

elementos

podem

devem

e

existir,

e

do

ar

a cola-

preciso saber

apenas que eles sac diferentes dos que o homem possui e que
essa diferenga, o seu motive e o seu fim, estao a servigo da
nutrigao.

Esta e a razao da dualidade

do homem

e

da mulher;

eles

possuem outro
e outra monarquia e sobre isso devem se
Pois assim como a terra e a arvorc,
possivel.
melhor
o
instruir
ainda que misturados conservam cada um a sua natureza e

mundo

especie segundo as substancias de seus corpos, o

separado

fica

da

mulher,

cada

um

dentro

homem tambem
de

seus

provenha do homem o fato e que ela nao permaneceu nele,
motivo pelo qual suas doengas nao sao viris, mas femininas.
Finalmente convem observar que a Providencia
dividiu a anatomia de todas as coisas que nascem em
e

femea.

fantasia e

poderia ter sido definido corretamente pelos autores
tivessem considerado que a mulher e passivel das

Mas alem

O

o

homem,

pois ela

mesma vem do homem.

disso esta submetida a outras especiais que o

nunca podera

homem

sofrer,

fato de ter colocado os

homens

e as mulheres dentro

com todas as
raesmo capitulo e uma mesma
Presenganou.
Ihes
indubitavelmente
suas doengas foi o que
mulher
a
Mesmo
que
filosofica.
consideragao
da
cindiram assim

de

um

terapeutica

—

espagiritas.

mas

a fim de que

espelho e saiba atuar

foi escrito

Quer

dizer:

da mesma maneira que todas
evitando as especula?des da

sendo guiado pela experiencia dos nossos proprios

olhos e pela luz

da natureza.

Somente quern ve uma coisa diretamente pode afirmar que
del a teve experiencia.

Por isso somente testeraunharemos sobre aquilo que as
ensinaram e que vimos com os nossos olhos. E isto
muito importante para a medicina porque vemos nela duas

S

anatomias

distintas, igual

a todas as coisas e seres que nascem

no universe.
Nesta base, nao tendo um so caminho para os dois, estabeleceremos uma monarquia para a mulher e outra para o
homem, acrescentando que necessitaremos conhecer alem disso
todos OS acidentes (casus) particulares que as mulheres possam
como a afinidade feminina que caracteriza

experjmentar, assim
as

doen?as que, ainda que proprias do homem, sao tambem

sofridas pelas mulheres.

expressao foi empregada freqiientenienle pelos alquimistas
matiiz' feminina deveria ter, assim como a matriz cosmica,
o ssLi proprio caos, Este "caos" expresso pelas palavras misteriosas "Tahou
rah Bohou" e a materia-primeira do universe, com a qiial^ Paiacclso quer
:«ignificar "ar". Os alquimistas deram o nome de "caos cspagirico" a imagem
do ventre onde estavam encerrados os qiiatro elementos para a formapao da

114

e

(nonfrnstra),

como em um

coisas nos

se

mesmas doengas que

em vao

e,

Assim, este livro

Depois de tudo isso percebemos facilmente como e grande
o erro no julgamento das doengas das mulheres e dos homens,
ja que as causas e os tratamentos nao devem ser definidos c
determinados pelas semelhangas dos sinais, mas justamente por
suas diferengas, que devem. ser analisadas em cada caso com o

Isto

foi

natureza

verdadeiras artes.

as

antigos

a

e abandonaram a luz da
deixando-se levar por suas fantasias, viciaram a
medicina de tal modo que finalmente ficaram na situagao daqueles que quiseram ver atraves de um mure o que estava
acontecendo atras dele; o que naturalmente e impossivel.

limites

cuidado,

nao

isso

Os maus medicos desprezaram

natureza,

respectivos.

maximo

E

o medico veja
em cada caso.

divina

macho

Esta

A

"Grande Obra".
O tema do caos foi tratado, alem disso, repetidas vezes por Hesiodo
(TeogonUi, v. 115), Pindaro e Ovidio {Metamorfosis, fab. 1), Hyginus {Fab.
1), Hgidio de Vadis (Dialogus inter naliiram et filium Philosophiae, cap. IV),
Paiitheus {Ars et Theoria trasmutationis meiaiiicoe et Voarchadumia).
proprio Grillot de Givry, tvadutor de Paracelso, ocupou-se deste tema
no capitulo primeiro {pag. 47 c seguintes) de sua obra: Les Villes Inickitiquex.

Esta correlagao da origem a uma outra fisica que a mulmedicos enganadores nao souberam nem de longe

tidao dos

farejar (oljecit).

Nao

preciso dizer o quanto

e

barbara e indigna

essa atitude.

O
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membros da mulher crescem, desenvolvem-se e sao governados
pela matriz, desde a matriz, assim como todas as suas doen9as.

Com isso compreendemos a distSncia consideravel que exispor exemplo entre a paralisia do homem e a da mulher, por
mais semelhantes que sejarji seus sinais externos.
te

Nao significa que
humana, mas que sua

a

mulher nao toma parte da criatura

e diferente e sua monarquia de
outra natureza e especie. Nao e suficiente raostrar a diferen^a
pelo fato da mulher possuir e ser uma matriz, ao contrario do
fisica

homem.

CAPiTULO

Mesmo sendo iguais os nomes das doengas, tanto dos
homens como das mulheres, nao prova nada ao contrario mas
unicamente mostra que ambos estao compreendidos no genero

VI

humano

(Sobre a origem das doengas da mulher)
\
medicos de seus olhos todas as vend as,
nao repitam a infamia de
igualmente
homens
mulheres
para nenhuma doenga
considerar
e
determinada. Convem por isso estudar com esmero as enfermidades femininas de acordo com a sua fisica propria e sua

Tirem
abandonem

os

pois

essa seita miseravel, e

(homines). Deduzir dai que suas respectivas naturezas
condigoes sao iguais e um tremendo erro.
mulher
esta feita sobre a matriz, sobre a qual cresce e crescera, pois a
matriz e a sua raiz e a primeira coisa que o medico deve

A

e suas

quando se tratar de doengas femininas, porque elas
nascem devido a potencia da matriz (matrkalis) e nao k potencia

considerar

viril.

Conforme

estas potencies eie devera

distinta anatomia.

cuidado a

Nao pensem assim que o cerebro, o coragao e o figado
como os do homem, pois o cerebro da mulher e um
cerebro feminino. assim como o seu cora^ao e todos os outros

penho sera em vao.

delas sao

orgaos.

Se exteriormente, como e notorio, existem as diferen9as
que todos podem ver entre os homens e as mulheres, quais nao
serao as diferen^as entre aquelas coisas mais intimas, mais unidas
ainda pela fisica e por isso mesmo mais separadas?

A

diferenga da mulher se

rei'ere

{'mcumbit) sempre a sua

que e a matriz onde foi criada,
estabelecida, fixa, e que toma seu nome.
propria

raiz,

Sua natureza e condi^ao virao por

O homem

isso

na

qual fica

da matriz.

conforme sua maneira masculina (viri
instar) enquanto a mulher o faz segundo a sua natureza (ex
natura mulkbri), ou melhor, pela matriz.
cresce

Isto nos leva mais longe ainda.
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Como

resultado disto os

examinar

causas e os indie ios, sem

fisica, as

com

todo o

o que todo o em-

fi preciso conservar com muita clareza
independencia das raizes masculina e feminina.

a

Nao se ve em seus escritos que eles tenham observado o
conhecimento destas raizes, nem que tenham preferido morder
OS dedos antes de publicar toda esta quantidade de
mentkas,
pois em verdade nada podem sustentar com sua fisica,
causas
e sintomas, a raenos que reconhegam a divisao e a independencia das duas raizes e trabalhem separadamente para os homens

para as mulheres. Caso contrario nao poderao ser considerados medicos, mas somente impostores.
e

E

isto e facil

de ser porque a capacidade para mentir e

adular e muito simples e aprende-se nas academias
natur alidade.

com

a maior

Nunca encontrarao tais aberragoes na monarquia nem na
Pois assim como a pereira nasce de sua propria raiz

fisica.

e a macieira

da

sua,

tudo o que cresce reproduz o sabor de
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do mesmo modo acontece com a doenga. Nao e
porque a pereira esteja ionge {absit) da sua raiz que vai deixar
para
de formar um corpo com ela o que pode ser dito tambem
sua raiz;

:

a

colica e para a matriz.

Para deixar bem firmes estes fundamentos ainda Ihes darei
uma outra proposigao: "Sendo as doengas em geral, tanto as
masculinas quanto as femininas, parecidas em uma serie de

comas

aspectos, afinal das

res?" Sobre isto Ihes direi

homem

(imprehenditur) no

O homem

vem dos homens ou das mulhe^
que nenhuma doenea foi reconhecida
elas

antes de ter sido criada na mulher.

nunca esteve doente ou

afligido por

doen^as que

dias, nem
OS seus descendentes fizeram chegar ate os nossos
Isto nos
mulher.
criada
a
foi
que
ate
espontaneamente
morreu
miserias e
doengas,
nossas
todas
as
que
compreender
permite
da mulher. Este conceito torna-se o melhor e o
at'ligoes

claro
primeiro objeto do nosso estudo e conhecimento, pois e
sangue,
e
o
carne
que nao saimos da matriz somente com a
mas com todas as miserias e doengas.

derivar ate as primeiras.

Da mesma forma

sera preciso distinguir

a semente do homem
e separar as ervas das medicinas,
pela qual se separa
transmutagao
e
a
masculina
permanece

como

que
da mulher.
terna,

Separagao que nao 6 feita somente pela forma expela sua natureza.

mas tambem

entao que se instruam no processo de sua fordoenga que
magao e de sua separaeao,!'^ mesmo que nenhuma
raiz. E ja
primeira
a
venha da mulher deva ser atribuida

Convem

nao

ser aquela que
que nao existe no homem uma outra raiz sem
vem da mulher, e preciso convir que a sua nova disposigao
autores antigos
(traducta) deve-se a uma fisica distinta que os

esqueceram
fazendo

— nao sem

com que

_

certas vantagens

para seu

sectarismo —

suas ideias permanecessem ate hoje.

115
A palavra do texto original alemao e "Freyh-eiten" que, de modo
acersurpreendente Paltenius traduz por "dignidade" e Grillot de Givry, mais
claro
tadamente por "liberdade". No entanto, para o senttdo do texto creio mais
o nucleo germmal matraduzir por "separaffao", uma vez que ao se separar,
e algumas vczes,
terno adquire o germe humano de liberdade e independencia,
a sua dignidade.
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VII

(Genese divina das sementes e os germens
do homem e da mulher

vem

doengas
Ja que as coisas sao assim e preciso distinguir as
podera
ultimas
estas
e
como
dos homens e as das mulheres,

CAPiTULO

V

Tudo o que
if

cresce e

com

efeito distinto e diferente daquilo

E

sobre o que se realiza o crescimento.

em

como o

nao o e
que vive

e

peixes^'f*

semelhantes aos homens.

relagao a mulher,

sem

o homem, segundo

isto,

peixe para a agua

em

nao pode existir. Neste caso o peixe pertence a natureza da agua ainda que seja diferente dela. Assim
o homem e a mulher sao unidos e sem dtivtda diferentes. A
mulher poderia ser comparada com o mar onde vivem muitos
lheres, estarao

a qual

Mar

unicamente separados

em

e peixes,

homens

e

mu-

seus nascimentos, o que

6 especialmente util ao homem para que ele sempre tenha em
mente que nao passa de um animal do mundo {animal mundi).
A alma {mens) que o homem tern e que o impede de acabar

tornando-se

Por

um

isso

peixe.

e justo

que o medico preste a maxima atengao

homem e a semente e a
mulher o campo. E inclusive que mesmo a semente da mulher
so perdura nela atraves do homem.
A mulher antes de sair do corpo de Adao tambem era
para essas semelhangas e saiba que o

,

116
hsta <;ompara(;ao, alem da sua notavel bcleza contern uma surpreendente exatidao biologica, no que se refere ao niimero de cdlulas germinativas polenciais tie cada ovario.
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homem, Soraente quando
dali

deixou de ser
Estes fatos

uma

devem

as

maos do

(Deus) tiraram-na

oleiro

simples costela do

homem.

ser perfeitamente conhecidos e

compreen-

didos porque nos levarao a colocar a mulher no devido lugar.
Isto

em uma monarquia

e,

fisica

proprias

Quando

com uma teoria e uma
que observaremos com os olhos bem abertos.

mulheres, somente
rante tanto

Nem

particular,

escrevem equivocadamente que

cartas pessoas

capitulo trata da ictericia

(icteritia)

acumulam provas

comum

aos

homens e

tal

tempo Galeno, Avicena, Rasis e

outros.

nem

Como podemos

voces,

falar

da natureza da matriz

ca viu a sua primeira materia?
antes de cada

um?

O

E

se

ninguem nun-

quern poderia ver o que existiu

certo 6 que todos viemos da matriz c

ninguem a viu porque ela

existiu antes

A

Sera importante que digamos o que
exists e se desenvolve.

e

a matriz na qual o

homens levam sobre
Por isso

espirito na carne,
sendo a sua semente o limbo,

agua nunca foi visto nem o
mulher que o leva em sua matriz nunca
deve fornicar. Porque Deus, que nela colocou seu proprio espirito divino, deve poder recolhe-lo em igual estado de pureza.
sera jamais.

a terra e a

a

limbo esta na semente e o espirito na matriz, E assim
e formada por Deus da origem ao ho-

como a semente criada
mem, da mesma forma

o

homem

encontra no lugar que Deus

terra

fossem formados o

espirito

de

Deus pairava sobre as aguas, sustentado de certo modo por
elas. '" Pois bem, essas aguas eram a matriz. O espirito divino
que existe no homem esta na matriz e vem dela, nao existindo

entanto, nao tendo sido conveniente que o

criasse a

si

matriz e

um

modo

deste

A
sita

homem

se

mesmo do

barro da terra, Deus teve que criar uma
limbo diferentes, a fim de Ihe dar alma "^ ficando
o homem na natureza do mundo.

diferenga

importante esta

ceu para nele

ficar, dali

em

que,

criando o

enquanto Deus

homem,

fe-

este neces-

da oportunidade de encontrar uma matriz para se gerar.
com efeito, nao teve que se levantar de seu trono para

Deus,

(ex solio suo), pois bastou que Ele estendesse a mao; o

isso

nas outras criaturas.

US
press ao.

Referenda a passagem do Antigo Testamento.

semelhanga com o

Criador,

chou

328

morada de seu

inteiro,

estava nas aguas antes da criagao. Esse espirito que todos os

No

Declararemos previamente que tudo contido nos quatro
elementos deve ser invisivel aqui e que da mesma maneira que
o mundo e a matriz de todas as coisas, assim tambem deve ser
consider ada a matriz em relagao ao corpo.

~

e a

sendo a semente do universe. Assim se realiza o
primeiro acontecimento do homem. Depois o homem se separa
dessa grande matriz e forma dentro de si sua propria matriz,
quer dizer, a mulher, na qual esta novamente o mundo inteko
e na qual o espirito de Deus se insinua (insinuat) e se afirma
(imprimit) residindo i^^ em seu fruto, da mesma forma quando

homem

117

homem

Deus no mundo

Ihe destinou, seu proprio limbo, e nele, sua

(compexit).

Antes que o ceu e a

matriz do

situado por

O

mundo, o homem, e a criagao vleram da matriz. Apedisto, o homem sai (prodeat) e nasce dela sem conseguir

ve-la

as suas criaturas.

que o homem.

O

sar

O espirito do Senhor fez assim o mundo sobre a agua,
que deve ser considerada como a matriz do mundo e de todas

e este fica

ou mesmo eu, podemos oferecer
outras provas melhores do que aquelas que estao na filosofia e
na luz da natureza. Somente ela podera demonstrar e provar
todps as coisas e nao os charlataes e curandelros que colocam
a base e o fundamento dos fatos nas extravagancias que Ihes
saem da cabega e nao fazem outra coisa senao enganar aqueles que confiam nas suas palavras.
eles,

Ele depois da morte.

as

como fizeram du-

falsas,

Para que este espirito nao ficasse sozinho, o homem foi
o assimila e o conserva assim. Isso nos explica
que o espirito divino do homem venha de Deus e volte para
criado, o qual

119

alma

—
—

"Und

setzet"

em

alemao.

Paltenius

e

'Zu Seelen" em alemao, o que quer

Dorn suprimem
dizer:

"para

esta

ex-

prove-lo de

.
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mesmo que

o

homem

faz

ou pode fazer com tudo aquilo que

Ihe foi destinado.

Vemos

pois que existem tres matrizes: a primeira e a agua,

sobre a qual foi levado o espirito do Senhor (super quibm).
segunda, a matriz de
Nela o ceu e a terra foram criados.

A

amassada pela mao de Deus para a formagao
do primeiro homem. A terceira matriz, de onde sairam e sairao
todos OS homens, e a mulher.
Adao,

e

terra

a

Do mesmo modo como Deus fechou seu reino e o mundo
que o cercava (circundabat) fechou tambem a mulher dentro
de sua propria pele, ja que todo o seu corpo e matriz. Per isso,
apesar da sua semelhanga, e de ter sido feita dele, a mulher niio
pode nem deve ser comparada com o homem, pois dele difere em
,

substancia,
(patitur)

condigao, natureza e propriedades.

Cada

um

sofre

CAPfTULO
(Sobre a origem do

Deus pode sempre

ser conhecido na dupla

dos homens e na feminina
das mulheres. Quando se tratar pois de mulheres o medico devera cuidar de agir dentro dessa terapeutica que Deus previu,

medicina de suas criaturas; na

que e a verdadeira

e

viril

nao a errada.

esta graga protege-se a

si

mesmo.

E

afirmo que quern possui

homem

e o funclonamento
da matriz)

suas proprias miserias, unidas somente na misericor-

dia de Deus. Por isso

VIII

Do mesmo modo compreende-se que o medico
cer o limbo, essencia c primeira materia

na verdadc o ceu e a

terra,

deve conhe-

do homem,

O

limbo

e

a esfera superior e a inferior, os

quatro elementos e tudo o que contem. Por isso e logico chama-lo microcosmo, uma vez que ele esta no mundo inteiro.

i^"

£ portanto

necessario que o medico conhe«?a as duas esferas, os

quatro elementos, as substancias, naturezas e propriedades, pois

somente desse modo podera conhecer as fraquezas e indispoque perturbam o homem. Aquele que foi criado por Deus
(o medico) deve saber e conhecer muito mais coisas do que
aquele que somente se rcconhece filho do homem fo doente).
Somente assim uniremos a ciencia e a razao divinas.
siloes

Tudo isso deve ser aplicado igualmente a semente. E antes
dc continuar e necessario que todos saibam que Deus criou o

homem da matriz, sem ajudante ou intermediario, tirando-o dele mesmo, uma vez que Deus decidiu dar ao homem
primeiro

um
que

—
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ele

A

mesmo

fosse

um

limbo; quer dizer, para

seja o seu proprio filho se por acaso quiser te-lo.

mesmo tempo Deus

120
Esta frase parcce desconcerlante, mas nos nao a achamos. Podeobservar os paragrafos anteriores e ver-se-ia que, se o homem vem da
ideia
matriz, ao tratar das doen^as desse orgao, trata e protege a si mesmo,
aqui contida tcm a!em de tudo o merito de insinuar o valor da medicina
pro til at tea.
-se

limbo para que ele

Ihe deu

tambem

Ao

ou seja, a mulher.
Sao pois necessaries dois elementos
e nao um somente
para gerar os homens, os quais, no entanto, ainda que procedam
do homem, realizam-se na matriz.
a matriz,

—

—
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^r

Por

germens

isso seus

e

suas qarnes estao destinadas a se

germen e uma so carne.
Com isso o homem, que ja o e no limbo, plasma-se, toma forma, cresce na matriz do mesmo mode como ja falamos do primeiro homem formado no seio do Grande Mundo. No future
sera necessario conhecer as doengas do modo como acabamos
unir e a formar dai para a

f rente

urn so

de explicar a geragao.
Existira,

com

uma serie de doengas provenientes do
modo que as causas serao diferen-

efeito,

limbo e outras da matriz, de
tes,

cair

e

quero sublinhar essa diferenga a fim de que nao voltem a
erro. Isso torna-se mais facil pelo fato de a matriz ser

em

sendo somente

visivel,

Quem

invisiveis suas

propriedades e operagoes.

olha a mulher ve a matriz do liomem, ou seja, o

mundo do

qual nasce.

homem

sua

Em

compensagao, ninguem ve o que faz
Uabricat) o homem. Pois do mesmo modo como Deus fez o
a

imagem

e

semelhanga no comedo da cria9ao,

como o
agua e com

assim o continua fazendo desde entao,
tt

hor que flutua sobre as aguas.

semen te da qual o

taculo da

A

homem

espirito

do Se-

o recep-

efeito

nasce, contida previaraente

no limbo.

A

natureza

operagoes da matriz sao invisiveis e o que

e

nao adoece

invisfvel

reremos sobre

{nihil patiiur); razao pela qual

e

nao discor-

elas.

O que e visivel e a mulher, situada como todos os corpos
no enxofre, no mercurio e no sal. Tudo o que lancemos mao
deve existir em forma visivel e tangivel ja que nele contem as
tres

Somente e in visivel
mas nao a ultima, que e

substancias.

tres coisas,

inteiro

a primeira materia destas
visivel e constitui

o corpo

da mulher.

Dissertaremos pois sobre esta ultima materia

e

sobre ela

filosofaremos segundo a sua monarquia porque todas as suas

vem

doen^as

das

tres

substancias.

E

conhecendo-as poderemos

influenciar e tratar da primeira materia.

Estas doengas procedem, consciente ou inconscientemente

das

trSs

futuro.
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substancias da mulher, no passado, no presente e no

Tudo

isso os ensina

que

as

mulheres estao submetidas,

do mesmo modo que os homens, aos
a

uma

astros eternos

bem como

fisica diferente.

Acontece como o pao, que e alimento para todos os seres.
Quando o homem come pao, o pao forma e se transforma em
sua carne; do mesmo modo o peixe forma a sua carne do pao
que come. Contudo as carnes do homem e do peixe sao diferentes. Assim, considerando com cuidado as diferengas, a gente
deve saber separar a teoria das impressoes, infecgoes e situagoes

congeneres.

que todos os medicos assim como todas as ervas possuem
sera bom que os primeiros saibam distinguir o
que esta do lado da verdade ou da mentira.
Ja

esta

diferenga,

Os medicos

antigos que descreveram a matriz na parte indo corpo como se somente ali pudesse estar a matriz inteira, separada do corpo da mulher, cometeram urn grave erro.
Alem disso a mulher era igualada em tudo ao homem, o que
era um erro maior ainda. Esses medicos esqueciam-se de que
existe um buraco (foramen) no mundo pelo qual Deus enfia
a sua mao, manobra e constroi tudo o que quer; do mesmo
ferior

modo construiu Deus a mulher como um mundo no qual o
homem encontra-se no lugar de Deus, podendo agir e operar
como ele. Do mesmo modo como Deus estende suas maos desde
o seu reino sobre o ceu e a terra e deles forma o limbo, assim
tarn bem o homem pode fazer com a mulher.

Os que dizem que

isso e errado, ou seja, que Deus pode
ou um so lugar e nao todos juntamente,
equiyocam-se novamente porque nao souberam e nem compreenderam que o homem e o mundo, e o limbo e o mundo inteiro.

tomar

um

so limbo

Com

igual razao tudo isso pode ser aplicado a matriz, uma vez
que tod a a mulher e matriz e de todos os seus membros o cam-

po (ager) do homem
ser sustentada

as

forgas

em

foi gerado. Assim como a terra precisa
todos os seus elementos, quer dizer, em todas

do mundo

inteiro,

tambem o homem

do

necessita

corpo inteiro da mulher.

O
destas

corpo da mulher adquire assim a categoria de centro
operagoes

e

acesso de toda periferia externa (aditus).

Nela a matriz constitui o eixo central do corpo, quer

dizer,

do
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coragao,

figado,

carne e sangue. Digo-lhes pois que a

bago,

matriz esta tao distante e separada do corpo do homem como
OS seus respectivos sangues. Que importa entao que ambos se-

jam igualmente vermelhos?

E

desculpavel que

mas nao um medico,

um
a

simples aldeao confunda estas coisas

nao

ser

que

seja

como um
como
dela nenhum

tao leigo

aldeao, porque se considera medico e entende a ciencia

um

aldeao, temos de convir que nao podera tirar

proveito.

Esquecem

as diferen^as existentes entre os metais, as

madeiras,

pedras,

as

mem

a mulher, que

e

como as que
mesmo sendo uma

assim

existem cntre o hocriatura

humana

so-

possuem duas formas, duas figuras, c duas naturezas
que a mulher pode per causa disso governar uma raonarquia

mente,
e

diferentc

em

CAPITULO

IX

todas as enfcrmidadcs.

(Sobre a menstruaQao)
Acontece da mesma forma
o mar manifesta as suas forgas.
este fluxo e refluxo

como

E

as mares com as quais
perguntamos: a que se deve

do mar?

£

devido ao fato de que o mar consome e mata tudo o
que entra nele, devorando e aniquilando todas as aguas, do
mesmo modo como sao todos os homens sobre a terra.

Todas
de

as coisas

ma tar possuem

git)

uma

que realizam esta operagao de consumir e

a propriedade de romper ou quebrar {infrin-

tudo o que recebem.
vez por dia.

E

is to

com uma

regularidade perfeita,

Acontece assim com o homem quando ele toma seu alimento: imediatamente comega o seu cozinhamento {concoquii)
que causara a destruigao do que foi ingerido; e durante esta
operagao o ventre incha e se distende.

Assim como as aguas que morrem no mar nao voltam
nunca mais, tambem todas as coisas que nasceram na terra morrerao e ficarao nela.

O fluxo e o refluxo do mar acontece tambem na mulher,
que torna-se assim mae dos seus filhos, como o mar em mae
das aguas.

Precisamente porque a mulher e mae, o mesmo fluxo e gerado nela. Essa agitagao {oestuath) acontece em cada
quatro
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rr

semanas com a expulsao de todos os restos e coisas mortas.
Nisto ela se diferencia do mar que nao devolve nada. Esta expulsao tem a finalidade de nao deixar nada morto all onde o
homem deve ser concebido para nascer.

A

menstrua9ao e entao uma confluencia de coisas excremenque vao parar na matriz para morrer nela e dai serem

ticias

em

expulsas

A

seguida.

afirmativa de alguns medicos, que levados pela sua ima-

gina9ao disseram que esse excremento menstrual e a flor da
mulher, comparavel as de uma arvore qualquer, e completamente

falsa.

A

flor

da mulher manifesta-se no ato de conceber.

Depois o fruto sucedera a

o filho sera produzido.

flor e

'2'

Ignoram por acaso, oh! medicos, que as arvores florescem
justamente por causa do fruto que saira delas? E nao sabem que
a arvore sem frutos

Como
fruto?

e

tambem nao

possivel que a

floresce?

mulher floresga sem dar nenhum

Quando dizem, por exemplo, que

as virgens florescem
eu gostaria que me dissessem qual e,
e onde esta seu fruto. Certamente nao existe. Por isso digo que
a menstruagao e um excremento e nao um fruto.

em

suas menstrua9oes,

Digo-ihes que este estado de pureza deve continuar ate
leite, que nao e gerado de raodo algum da menstrua9ao mas das tetas, especial mente feitas para isso. Enquanto
dura a amamenta9ao nao se produz nenhum excremento, quando
a cessagao do

tudo esta tranquilo e inibido. Nesse momento nada de impure
ou expulsavel e produzido porque isto faz parte da natureza da
mulher. Desde o momento em que concebe ela se transfigura.
Todas as coisas se comportam como se fosse um verao: sem
neves,

nem geadas

e tudo se torna alegre e agradavel.

^22

A matriz traduz assim toda alegria desse tempo de verao,
deixando tranquilos os seus excrementos ate que o inverno volte
com suas neves e geadas. Por isso devemos conhecer muito bem
o tempo da geragao (tetnpus pariendi), assim como suas proporgoes e condi96es. Pois se o medico
ignora, tudo o que
disser sera inutil. Dizer

que o leite do qual
menino se alimenta vem da menstrua9ao e uma indu9ao cega (coeca inductio) e uma insensatez. Seria melhor que esses
medicos olhassem um pouco a natureza antes de redigir seus livros e as suas
receitas!

Vamos expor
na

filosofia,

Os galenistas, avicenistas e outros medicos destas seitas
erram indecorosamente (conspitrcet) quando dizem que uma virgem pode florescer longe do horaem, do qual precisamente vem
a sua flor. Pois se para que exista fruto e precise uma previa
flora^ao, o mesmo deve ser pensado sobre os homens e as muIheres, a menos que se admita que as crian^as nasgam sem pai.

todas essas coisas com mais clareza e detalhes
na parte referente a gera9ao do homem.

Oh, doutores mentecaptos! {bliteos doctores) Como podem
permanecer no erro da sua ciencia nao baseada na experiencia
(inexplorata) destruindo-se a

Nao vem que

si

mesmos?

a matriz e verdadeiramente

um microcosmo

feminino e que, se esta pronto para gerar, deve se purificar e
manter-se limpo de toda sujeira?

Nao compreendem que

se a

depura9ao nao for

feita

es-

crupulosa e perfeitamente essa matriz nao podera conceber?

—

O

121
original alemao diz: *'Das Kind" (o menino). Paltenius traduz: "foetus" (feto) e Grillot de Givry: "t'enfanf (o menino). Em portuparece-nos
gu^s
mais apropriado dizer; "o fitho".
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—

122
nessa rrase.

e

siirpreenrienie

a

exatidao

biologica

e

a

beleza

da imaoem
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memento em que deva fhialmente
como os homens.

melhor, ate o

nutrir-se,

ali-

mentar-se e sucumbir

Tambem

e

verdade que tudo o que se expele

?a durante o nascimento e igualmente

um verme
Tudo

'24

myg pa^ g

isso c

um

jgjte

sinal

dc

como
como

inijtil.

com

Dai

a crian-

podcria sair

voces supoem.
a fidelidade divina protege

o Fato impedindo que estas imundicies possam ofende-lo.

Por isso quando supoem e afirmam sem a menor vergonha
que o feto se nutre de semelhantes coisas, estao dizendo o maior
dos disparates. Porque nada pode alimentar-se de coisas que nao
sejam puras: arvores, crvas, raizes c licores sutis como o orvaIho e a chuva.

A crianga sem diivida esta por cima disso tudo, conforme
seus alimentos especiais e por causa da sua maior fragiiidade.
E digo que isto tern uma importancia maior que a erva dos

CAPiTULO X
(Sobre a

amamentagao

e o parto)

campos.

A

anatomia da matriz Ihes ensinara tudo isso e Ihes dira
como e o corpo inteiro da mulher. E como o menino, na matriz e fora dela, extrai sua comida das mamas, onde o leite aparece como o melhor e mais nobre dos alimentos; e nao o excre-

mento da materia menstrual.
venenos

alimento para

servir dc

Oucm
mill her

dos

urn

truai^ao,

'2'

quiser

em uma

Como

mais

uma

se explicaria que a

violentos

que

existe,

mens-

pudcsse

este

pernicioso

coisa pur a c excelente e

um

excremento da
grosseiro igno-

Digo que nenhum veneno pode ser transformado cm alimento c que sempre continuara sendo veneno. Qual pai daria
a seus filhos pcdras e serpentes em vez de pao? Nenhum! Nao
rante.

se esquegam que Deus muito menos faria isso.
Entretanto e certo que a natureza detem e retem {supprimi)
o seu veneno. E assim como o Sol parou no tempo de Josue,
tambem a natureza suspende todos os seus movimentos desde
a concepgao ate ao termino do desenvolvimento do feto, ou

—

Os

ocLiUistas ja conheciam a mobilidadc da mensirLui(;ao. Luis
(Paris, 1583).
seus Trois Livii'i de Chaniics, Sorcahi^es, elc,
dizia; "Todos os meses as midhert-s cnehem-se de coisas siipertliias ale o
ponto em que, iransbordando de sangiie melancolico, fuzem-nas sair pela boca
em forma de vapores e pelas narinas e oulros condutos do corpo, expelindo
OS liquidos encantados e maleficos. Esies siifos sacm impelidos por gases,
vapores, provocando arrotos e oinras coisas que as velhas sabem fazer muilo
beni".

123

de Vim,
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-

em

forga suficiente para digerir tod as as especies deles.

Em verdade Ihes digo que tod as as coisas sao purificadas
por meio da espuma (spuma). Por isso a espuma purifica a natureza que assim pode dar a crian^a o seu alimento mais puro e
raro.

crian^a?

transform ar

Esta e a razao pela qual se confia o menino ao seio {pectus')
da mae, que e a fonte do alimento mais sutil, ate que tenha

.

Nao e exato entao que a espuma seja alimento, que o leite
venha da menstruagao, e nem que esta fique retida na matriz
ate o nascimento do menino transformando-se em seguida no
leite. Digo que cssa ideia so serve para mostrar a mentira da
filosofia com a qual foram educados, O que transborda
lembrem-se bem
e a espuma das coisas que cozinham (ex coda),
e que e justamente aquilo que deve alimentar a crianga dentro
do utero e o que deve chupar das letas de sua mae.

—

—

Na

verdade nao sao os excrementos que provocam essa esNao compreendem que se a bebida for
privada de sua espuma {exspumari) nao restara nada mais que

puma {exspumentur)
uma

.

coisa imitil?

.

124

rada

—

'-Wasserkalb": Paltenius traduz por "mola" (came disforme geno^ ventre da mulher) e Gerardo Dorn, equivocadamente por "^vhulus

quer dizcr: "(euro marinho", que em alemao seria ''Drahmwurm",
''goidius uqmticus'' em latim, Ejite animal nao seria a atual foca,
mas um
verme da familia cbs nematoides. Acredilamos tratar-se da placenta.

nui.riims'\
e
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se assemelha

ao fruto, porque os dois nascem da arvore. Assim,
vejam que a arvore precisa de muitas coisas para o seu sustento
e para conseguir a produgao (proferat) do fruto que e a razao
de sua existencia. E tambem sao muitas as coisas que podem
atacar a arvore e muito poucas as que

O mesmo
este

e

em bora
a teniae

acontece

em

com

a

mulher

em

podem

ofender o fruto.

homem,

relagao ao

rela^ao aquela o que e o fruto para

o

fruto

caia,

a

arvore

permanece

a

voltandp

fixa

pois

arvore.

E

sua

para os novos frutos que virao sucessivamente ao longo

de sua vida. Por

isso

a arvore e a mulher estao destinados a

suportar e sofrer muitas outras coisas responsaveis pelo desen-

CAPiTULO

volvimento dos seus respeictivos frutos.

Xi

Considerem cuidadosamente

lher

e

vejam como de-

Convem tratarraos tanto da saude como da doen^a da muem uma monarquia separada da do homem. E isto nao so

rem detalhadamente esta monarquia poderao deduzir que nem
tudo aquilo que e necessario para a arvore o e para o fruto, e
vice-versa, o que, em todo caso, se constitui num sinal externo

um

e outro, pela exis-

da matriz, das menstruagoes, mas porque todo
o corpo da mulher e diferente, justamente porque foi feito em
fun?ao dos seios, da matriz e das menstrua^oes. Isto quer dizer
que o corpo da mulher foi feito de acordo com a natureza feminina e nao segundo a masculina.

interpreta4o se pretendem ser bons medicos. Se examina-

como podem

tencia dos seios,

O

uma mesma medicina para os
como acontece com aquelas administra-

que explica a utilidade de

homens e

as mulheres,

das para a peste, as febres

etc.,

deve-se a natureza narcotica,

ou sudorifica destes remedies que nao sac empregados nestes casos segundo a verdadeira origem das medica^oes
regulares e saudaveis. O resultado desta falta de legitimidade

estupefaciente

e que as vezes esses medicamentos sao eficazes hoje mas nao
amanha, podendo aliviar a peste mas nao outras doengas, con-

forme expHcaremos
Existindo,

em um

como

um metodo

isto

devem

um

uma

homem

estabelecer que

menino

e

na mulher.

a diferen^a

uma menina

{discrimen)

e semelhante a

que

pera {pyrus) e os graos ou sementes que exis-

ninos das meninas,

cuja argumentagao deixamos para

a

filo-

sofia.

Nunca pensaram sobre o

fato de que o homem esteja no
ou melhor, que venha do limbo, e a mulher nao? Isto porque a mulher e a segunda criatura, devendo por isso estar
atras e abaixo do homem, pois nao vem do limbo e se constitui num corpo distinto. Em verdade Ihes digo que se tivesse
alto,

do mesmo corpo que Adao
do limbo.

sido feita

exemplo: a mulher pode ser comparada com
arvore, porque as duas levam um fruto em si. O homem

e

lem no centro do seu nucleo. A distancia que existe entre as
duas naturezas pode ser comparada com a que separa os me-

parte

O
e

um

observar igualmente no

existe entre

se ve entre

legitime para o trata-

dades.

Daremos

Com
que

capitulo especial.

existe,

mento das doengas, e justo que seja conservada a separa^ao entre
homens e mulheres tanto para a saude como para as enfermi-

340

exemplo

vem

pela consideravel distancia que ha entre

uma

este

(Sobre a patologia especial da mulher)

fato

de

ter sido feita

teria

tomado

homem, de sua costela
com o que o limbo p6de criar

depois do

de sua carne viva e palpitante,

uma

foi feito,

carne diferente da que saiu
nada a formar outra monarquia.

dele, explica

que estava

desti-

341

A

homem, acaba sendo assim tao sepacomo o proprio homem o e em rela?ao ao barro do

mulher, saida do

rada dele

qual foi criado.

de uma nova teoria e
confusao e vergonha
para
mulher,
a
uma
homem
e a mulher sac
que
o
garantem
que
mentirosos
desses
semelhantes. Toda a cortesia dos seus discursos nao basta para

Tudo

da lugar

isto

a constituigao

nova fisica sobre a

que

explicar tudo o

se refere a matrix

onde o menino e gerado

r

e

quais sao as suas fungoes.

Se considerarem essas necessidades do feto, ja que ele pretotalidade do corpo e que todo o seu sangue e

cisa possuir a

imprescindivel para a matriz, ate a ultima gota, compreenderao
o erro que se comete quando pretendem separar estes dois sanguis.

Ainda
dia nao

existem medicos e aspirantes a medicos que hoje

compreendem

isto.

Quando

em

apenas enunciando alguma coisa? Digo que primeiro

do

e necessario

te

autor, sua exatidao c infalibilidade

credito excessive e irrazoavel a autores verdadeiramen-

podres

{putridi),

considerando suas palavras

?6es evangelicas, nao Ihes trara

nem um

como

afirma-

grao de sabedoria

a

medicos podem se dar bem com esses
falsarios. Em verdade Ihes digo que todos os que se assemelham
acabam se reunindo. E este fato se constitui numa das mais
mais.

Por

isso

caracteristicas

(Sobre a necessidade de uma terapeutica
especial para a mulher)
Dada

a

divisao que estabelecemos para o corpo

diferente para o
fixar semelhantes

*-5 Saibam
para que possamos dar valor as suas afirma?6es.
que sempre e mais dificil conhecer o homem do que sua obra.

Dar

certos

ocupagoes do diabo.

Para

efeito

mos o

de

homem

uma compreensao

pletamente diferente da

se trata da

mesma

Notavel

observa^ao

tie

moral

melhor

e

ictericia

mais rapida, dare-

do

homem

e

com-

da mulher. Certo e que ambas

doenga, contudo o tratamento tem de ser

diferente e explicarei por que.

Nao nego que

existem medicamentos hermafroditas, uteis

para ambos os sexos e a respeito disso escreverei um livro especial, cuja tarefa adio no momento. Agora explicarei como de-

A mulher
do mesmo modo que o homem, mas em grau
ainda maior, porque alem de impregnar~se de amarelo, todo o
seu corpo se transforma

—

tambem

apresentam os mesmos sintomas e que o seu prognostico e semelhante. As mesmas circunstancias e indicagoes nos dizem que

E assim o conhecimento do ceu e das esferas os conduza para
a confer midade microcosmica (microscomica consensio), esquecida pela cegueira dos medicos citados acima.

—

humano,

para a mulher, e necessario

seguinte exempio; a icterlcia (icteriiia)

vem

—

e

diferengas para as suas respcctivas doen^as.

Repito sobre a constancia da nature za da mulher, sua moe a que
narquia independente e a necessidade que a mesma
se mantenha perfeitamente d ife rente.
corresponde ao homem

125

XII

afirmam que "Galeno

eles

disse isto", ou "Avicena explica aquilo", acreditam de boa fe
que alcangaram a verdade. £ possivel que julguem estar certos

estabelecer a veracidads

CAPITULO

chegar a possuir o verdadeiro nexo dessas coisas.

sofre de ictericia

em um

perpetuo e imanente transbor-

damento (profluvium). A expressao desse estado corporal nao
esta somente no excremento mensal mas em todo o corpo do
qual emana a menstraagao. Por isso, quando o corpo retem
essa emanagao o licor microcosmico transforma-se em doenga.

cieritificu.

343
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de urn modo especial,
diferentes.
pois, ainda que a causa seja a mesma, os corpos sao
Acontece como quando tingem um pano de amareloi^s ou
Esse

licor

submete a

se

ictericia

pode assim

dois corpos diferentes.

uma

como o

o que

foi dito

,

Todas essas efusoes: a vermelha, a branca,

Em
coisas

momento

mais adiante, encontraremos
para a compreensao de tudo isso.

apropriado,

insistiremos
freqiiencia

valia

em

um

dizer

que quando os autorcs pro-

tratamento previo e sistematico cano-

canonicos nasce efetivamente o erro.

Alem

disso,

a solugao e simples, porque

em

todos esses

casos nos quais fracassa o tratamento canonico, basta ater-se ao

que diz o "Tesouro dos Pobres"

mis-

128

original alemao diz: "Tuch"; exatamente "trapo". Sem duvidii
126
a versao de Paltenius esta errada quando diz "pavum" em lugar de "pannum".
Isto e, pavao em vez de pano. Bislikius eonservou esse erro,

tica

O

—
—

e outros livros semelhantes.

Pratica canonica quer dizer aqui:

ou sistematicamente
129

^^i

empirica, dogmatica,

aprioris-

teorica.

Traduzimos "nao obedecendo

as

normas

fixas"

porque

esle

e

o

palavra candnico neste trecho, e nao colocamos "canonicamente"
como na versao francesa porque cm portugues significa uma id^ia cclesiastica
que de forma nenhuma se relaciona com o que Paracelso quer dizer,
sentido da

—

Apesar deste raciocinio trabathado vemos clararaente exposla a
vias biiiares, da mudan^a da bills negra para veidc,
amarela para branca, que Chauffard, Boas, Naunyn e Meltzer Lyon fixaram
mas que veio de Paracelso.
numa doutrina atual.

drenagem das
.

dizer que as experiencias {experi-

na base de que todas as doengas tem origem canonica, cometem engano. Da aplicagao e serie de tratamentos

nao entende dessas misturas e consiste sempre e exclusivamente em manter a anatomia de cada monarquia, dando a ho-

127

si-

nicamente "°,

arte

teoria da

nao queremos

que serao de muita

poem com

femininas so pode dar certo por pura sorte, pois a verdadeira

—

isso

Agora

Quando esses medicos se servem de remedios hermafroditas
segundo a verdadeira arte mas segundo a incompreenagem
nao
Misturar medicinas masculinas com medicinas
estupidez.
sao e a

As

homem, o arcano da mulher morre

e vice-versa,

'29
(canonice), mas contra toda regra (canon). Tudo o
que sobrevem segundo regras pre-fixadas deve ser tratado de
acordo com as normas classicas (cura canonica) e no caso nenhuma experiencia tem verdadeira utilidade. E vice-versa.

a amarela e a

e mulheres os remedios apropriados e especificos.

acontece

fixas

^^7.

desses casos.

mens

O mesmo

qualquer maneira, sempre que

zer-nos conhecer que as doengas acontecem nao segundo normas

negra devem ser compreendidas e incluidas portanto num unico
capitulo. Se o corpo deve ser considerado em si mesmo mas nao
as cores isoladamente, apesar de aparecerem unidos corpo e
cor, compreende-se que exista uma medicina diferente para cada

um

De

mentum) hermafroditas sejam suficientes para demonstrar tudo,
mas simplesmente que sao uteis. Essa utilidade consiste em fa-

clara e esbranquigada, constituindo a ictericia branca, diferente
da ictericia amarela, da qual nao difere por dedugao, mas por

disposigao mais espessa (congregatio)

delas se aplica ao

Com

Vemos assim que quando o liquid o do microscomo perem escorrer por si mesmo (profluvium) sua cor se torna

uma nova

se refere as

Essas medicinas hermafroditas permitiram reaiizar um grande numero de experiencias, em maior numero das que podemos
observar com os medicamentos simples, proprios para um so
sexo, atraves da pratica canonica ^^^.

igualmente observar atentamente, pois so assim podera dominar e expulsar a doenga, uma vez que de nada adianta eliminar
a cor com diversos medicamentos sem eliminar o corpo.

siste

ambas monarquias.

outras plantas.

muhaneamente

martelo, e nao a cor que dominara o f^rro. Tudo
sobre estas coisas e sobre o corpo o medico deve

a

ser util

tambem com

isso

assim

no que

e da mulher precisamente porque possui as duas anatomias e

a medicina deve se ajustar aos corpos e nao as
madeira;
cores, pois nao e a cor, mas a plaina, que dominara a

For

perfeitos, e,

medicinas hermafroditas, direi que podem ser dadas mas nao
elaboradas. O "Uanten" cura igualmente a disenteria do homem

sao
urn peda?o de madeira; a cor e a mesma mas as naturezas
doenga
mesma
a
ictericia:
e
a
com
diferentes. Do mesmo modo

mas sao

nunca podem dar frutos

turas

130

—

Refere-se

ao c^lebre Livro dos Cdnones de Avicena, traduzido
e reimpresso em Veneza em 1483.

do arabe em Padua (1476)

.
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I

Nesses casos

e so dizer;

"deve-se usar

tal

ou

resultados beneficos frequentemente",

coisa",

ou

"isso tern

"isso e muito eficaz".

Assim o erro permanece de mode manifesto unia vez que os
medicos que assim procedem desconhecem as diferengas entre
a cura canonica de Avicena e a verdadeira experiencia: boa prova da notoria cegueira deles,

Alem de tudo

devem

isso

varias, e

levar

em

conta, seguindo o

exem-

do mesmo mode

diversas ictericias.

A

bilis,

Do mesmo mode nao poderao

as diferengas entre as bilis dos

homens

cores respectivas, do que mais

das medicinas de

A
trix)

as a

'^2

um

e

as das mulheres e suas

vez se deduz a diferenga

desaparecer, ficando uni-

ao resta-

o corpo (reductio)^ a saiide volta e automatica e simuUaneamente a doen?a se retira, Nunca d€ve ser desconhecido
que todas as doengas possuem duas naturezas,
e

outra sem

apta para realizar as experien-

A

da medicina dos homens.

For isso o efeito que produz no homem a centaurea-macho^34 ^ semelliante ao que produz na mulher a centiuiea-fe-

mea'^\

para matizar as cores, Pelo contrario, devemos deduzir as coisas

tureza diferentes

fim de que o corpo

Nas doengas canonic as os corpos mud am (mutaiitur) mas

—

Tesouro dos Pohrcs, celebrc livro de medicina caseira muilo ponos seciilos 15 e 16, do qual a Biblioteca Nacional de Paris possui um
jnagnifico exemplar impresso em 1476 (Galeria Mazariiio, estante Te, N,'^
17/22), Traia-se de um compSndio sem ncnhuma doutrina, aprcsentado como
um catalogo de farmacologia clitiica, e que tinha um grande prestigio naquela

em

A bilis diferente da mulher nao pode ser dominada nas
enfermidades canonicas e nao ser atraves de monarquia
fcminina, com uma medicina distinta da que requer
a anatomia e a

tambem por que atribuiu
E assim como constituiu

a

o corpo

falta de observagao desta diferenQa deu lugar
ao erro
torno do qual divagaram tantos tratamentos.

A

.

scgundo o seu verdadciro fundamento,
obedega a sua agao devidamente.

uma com

elc,

Em todo caso Ihes direi
cias mais diversas {experimentum)
que OS arcanos mais importantes (principalia arcana) estao nestas coisas que nao possuem um valor hermafrodita e nem servem
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sem nunca

so entidade,

Esta conformagao das coisas nos ensina que a
medicina
existir dessa maneira, mas partindo da
monarquia e
considerando o corpo sempre em si mesmo. Com isso,

fisica

que produz cores (color um promo^^^ e uma planta que as desfaz e a

como a roselia
uma erva especialmente

assim

centaurea

uma

ser desconhecidas

e de outro.

^ urn- 1 erva

numa

nao pode

com

efeito, manifesta todas as tonalidades da cor amarela e nao uma
somente, como teremos ocasiao de ensinar mais tarde num ca-

pitulo a parte.

cor permanece invariavel,

belecer-se

plo que eu dei a proposito da icten'cia e doengas semelhantes,
que nao existe somente uma cor amarela exclusiva (flavedo)

mas

a

da ao corpo

importancia que Deus concede u a essas coisas ex plica
as mulheres uma monarquia particular.
as

mulheres com

da natureza masculina,

um

corpo

Ihes destinou

c

uma naum mun-

um alimento e necessidades especificas, ordenando ao medico que pesquise e tome conhecimento dc todas essas coisas, nao
como Galeno e Avicena fizeram. Porque eu afirmo que a Providencia foi muito mais adiante do que esses genios mentirosos
criando o verdadeiro medico, quer dizer, aquele que eu criei,
do,

iHiliu

Os

c|)oca.

Com isso, basta que se iluminem com a luz da natureza para
saber onde esta o autentico e o farsante.

Em

em 1494 {Tesouio de Poveri, da Pietro Spaun),
1500 e em Alcala dc Hcnares em 1575. Seu alitor, Petrus
Hispanus, seria o papa Joao XXI (1276), na opiniao de Hirsch, ou enlao o
papa Joao XXII, segundo Duportes-Borchcron,

sao falsos

'•^''.

FIoren(;a foi reimpresso

em Veneza cm

—
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Asa ou Assa. Sao conhecidas diias especies dcsta erva; unia.corresponde a f am ilia das guaiancanaceas [Asaa ditlcix. Assci odoruto. Siicciif
cyremikus ou Beii'joim) e outra a das umbcliferas {Assu joelida, Sleictis diuholi
on Vdk'ridiia) Nao 6 possivel saber ao certo a qual delas Paracelso se reloie,
133
Reselba; este termo e desconhecido.

—
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oiitros

.

—

tlu

134
Planta que os antigos chamaram de "bilis da terra".
Trata-se
pequena cenlaurea ou Cemaurea Minus, que Linneo chamou
de ''Ervthroea

centuunuiu
tei

.

— t grande centaurea, ou Centmirea Centarium. Paracelsio parece
umco
adotar as denominagoes de centaurea macho e femea.
— Comprcende-se por que Paracelso nao era muito simpatico aos

135
sKlo o

a

a

136
sens contemporancos.

*
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O alimento e sempre da maior simp lie idade, sendo papel do
arcano prepara-lo para cada monarquia. Por isso o medico nao
deve preocupar-se com a alimentagao mas se limitar a dar corretamente as medicinas segundo cada monarquia.

A constituigao do alimento fica a cargo do arcano, que o
domina e o elabora devidamente no ventriculo, da mesma forma como um ferreiro competente faria com o ferro.
A: medicina e diferente e deve ser administrada segundo a
monarquia correspondente a fim de que seja conservada pela
natureza, ja que o arcano nao pode.

Quando o homem come qualquer
si

CAPiTULO

XIII

mesmo,

isto e,

Ao

coisa ele esta

comendo

a

o seu sangue e a sua carne, ja que somos exa-

nao somos medicina e cada uma
ou para aquilo, segundo o mal
que nos aflija. Isso deve ser sempre lev ado em conta porque o
ventriculo nao produz por si mesmo o que precisamos, mas na
medida em que nos mesmos Ihe fornecemos. Caso contrario o
tamente

isto.

contrario,

delas devera ser aplicada para isto

(Diferengas entre alimentos, elementos e
medicamentos masculinos e femininos)

X

Do mesmo modo que
didas em duas monarquias

ventriculo, conservado

da Cria^ao estao dividistintas, como acabamos de explicar,
tambem o firmamento, a terra, a agua e o ar conservam cada

um

todas as coisas

deles sua natureza e propriedades. Isso explica que o

si

ali-

que se comem sao neduas monarquias afeta
somente as suas virtudes medicas {vires medkas) mas nao o

A

razao esta

em que

as substancias

em

alimento simples.

For essa razao, freqiientemente o alimento que damos as
mulheres segundo a monarquia delas e mais saudavel que o
causa disso e que o corpo leva em si a
alimento mascuUno.

A

propria monarquia e nao por alguma razao inerente ao

um

em

sua propria potencia, volta-se contra

doengas do corpo sao duplas.

No

corpo sadio

isto

nao e

preciso.

^^'^

Apesar

disto, todas estas

mesmo

tempo, como a
o bredo, as nabigas etc., devem ser reservadas durante
certo tempo por sua qualidade de medicina, por ser corive=-

coisas que sao medicina c alimento

ali-

ao

alface,

mento.

A

isso as

De acordo com esta regra o regime deve ser feito dc tal
maneira que fique dividido conforme a sua monarquia. Na realidade nao podemos dar um regime para que a carne e o sangue
sejam produzidos, mas para consertar o que o uso indevido e
o abuso da carne e do sangue corromperam e contaminaram. O
regime produz carne e sangue mais em fungao da medicina do
que pela sua qualidade de alimento, porque atua de duas maneiras e durante as doen^as o corpo nao so deixa de crescer
como tambem diminui. Por isso o regime deve ser medicina alem
de alimento e manter os dois modos a sua monarquia no enfermo, durante o tempo que a doen^a exigir.

mento do homeni e o alimento da medicina nao sejam uma
coisa so, quer dizer, nao sejam de uma so condi^ao ou natureza.
cessariamente simples: sua distin^ao

mesmo: por

respeito disso, lembrem-se

artesao e

um

um

de que existem no ventrtculo

preparador {faber ef opifex) destinados a for-

—
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Neste raciocinio, um pouco confiiso, estii a ideia de uma serie
de lesoes causadas pela carencia, que a ciencia atual sistematizoii sobre as
vitatninas e fatores iroficos alimenticios, apontados pela fisiologia experimental
entre 1905 e 1920 com Pavlov e Carlson nas observa?oes sobre pequenos
estomagos em animals, ao vivo, c reflexos condicionados.

mat a carne humana. Todavia, provocando um so cozinhamento,
possuem duas naturezas dotadas de tal modo que podem gerar
a carne feminina nas mulheres e as masculinas nos homens.
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,

niente separar a

monarquia da mulher

e

do homem, que

cor-

Con tudo nada disso deve ser consider ado separadauma vez que Deus, que uniu o homem a mulher for mando uma unica carne, destinou a ela uma unica especie de comida e nao duas, como corresponde a exclusiva primeira mao pescado.

responde per exemplo aos bredos.

A

negligencia desks principles

mente,

o firma-

{incidant)

atrai

provocando uma ruptura e a
dissolu?ao do corpo oposto ao da monarquia diretamente afetada,

mento

movimentos

e os

astrais,

teria.

A luz de tudo isso vemos a diversidade do arcano que
tempera e matiza (ingreditur) justamente a monarquia de cada
alimento em cada carne, mesmo que ambas se alimentem dos
mesmos alimentos (ex una olla).

Assim, enquanto nos homens manifesta-se a sua propria
o tempo prepara perfeitamente o seu cique deste modo e produzido para o bem do homem,

carne, nas mulheres
clo. *^^

O

torna-se inconveniente e prejudicial para a mulher.

um

Impor
fazer

um

regime a urn

doente recuperar

porque, enquanto existe

homem

uma

Se fossemos

sadio e quase pior do que

saude a for^a.

a

^^'

tudo o que existe

sensibiiidade e conhecimento difu-

samente repartido em todos os membros do homem sadio, no
do doente tudo fica reduzido, o regime se restringe {minimum)
e OS arcanos aumentam seu poder e importancia.

Aquela que prescreve uma dieta na presenga de um estado
com o conhecimento do
ceu e dos sujeitos das pessoas ate ao movimento dos allmentos,
OS qua is tarn bem possuem o seu astro, de certo modo em oposi(jao aos astros do ceu.
saudavel divide a monarquia e avanga

Isto e importante.

E

em pcrmanente

de esta

digo que aquele que nao o compreen-

perigo de cair

em

erro, pois

nada da-

quilo que deva adiantar-se adiantara e se mantera presente,

A

em

consiste pois

arte

{antevertatur)

trazer

para

um

primeiro piano

aquilo que existe positivamente, ainda que mais

ou menos escondido.

O

medico deve possuir

fatos; case contrario sua

um

arte

grande conhecimento desses
acaba transformando-se em algo

mortifero e assassino.

A

materia da carne e

alimento e

a

bebida sao

do sangue do homem, quer

uma

coisa so.

dizer, o

elaborar

uma

teoria

a respeito

de

tudo

o

compreender de que modo o arcano possui
em si e fora de si, e que distancia existe

dito, seria necessario

Isto se explica

entre a carne

?

do macho a carne menstrual.

A proposito disso direi que uma vez
origem atraves dos alimentos, e necessario
causas, as quais residem na ultima materia
Segundo o que ficou dito, a ultima materia
froditas

para o

com carater de
homem e para a

medicina e

que

as doen^as

tem

em

suas

conhece-las

nunca na primeira.
forg as her mamonarquia separadas, aptas
e

possui

mulher.

Assim, deixaremos de lado tudo o que se refere a maprimeira para nos ocuparmos da ultima. A ultima materia
se desfaz e se corrompe com grande facilidade e com muita
freqiiencia. Por isso devemos pesquisar nela as doengas que
teria

aparecem desse modo.
Esta teoria nos levara diretamente para esta
que nos fornecera as indicagoes necessarias.
Isso nos

fi'sica

especial,

fara estudar e conhecer o

intervalo que separa
monarquias como tarn bem as ultimas materias
dos homens e das mulheres, porque se nao procedermos assim
acabaremos por pegar uma enfermidade mortal ou cronica.

nao somen te

as

Dessa unica materia-

prima sao deduzidas duas materias diferentes que sao a carne

macho
138

139

e

—
—

a carne femea, tao diferentes entre

Rctere-se

a

si

como

a carne c

menstrtnii^rio.

Por nao reconhecerem este princfpio muitos adoecem hoje, principal mente OS obcecados por regimes.
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nhecimento de semelhante criatura deve ser empreendida com
o maior cuidado tanto no que se refere ao sujeito como no que
se refere a respectiva medicina.

Voltando ao exemplo da arvore diremos que a sua nutrigao,
o seu crescimento e, numa palavra, a sua vida integral, assim
como todas as alteragoes e mudan§as pelas quais passara para
chegar a ser uma arvore e se manter nesse estado, vai depender
da influencia que os quatro elementos, os quatro frutos, a esfera superior e a inferior exergam sobre os alimentos.

Do

CAPiTULO XIV

fazer algumas referencias a respeito da matriz. Uma
da conveniencia de seu conhecimento microcosmico,
quer dizer, de corao a natureza microcosmica toma pc«se de
tao pequena criatura, a terceira e a ultima do universo do ho-

Vamos

mem.
Este vaso dentro do qual o ser e concebido {condit)
e
onde o menino se protege e esconde, chama-se efetivamente,
matriz, ainda que toda mulher tambem o seja por extensao,
assira como a semente de onde a mulher tem a sua origem. A
mulher foi constituida justamente em razao desse recipiente e
nao porque suas partes ou membros o necessite. A mulher e

mesma

E

a terra e todos os elementos.

vore que surge da terra, cujos frutos sao os

Assim e o microcosmo do mundo ultimo ou menor e por
contem cm seu corpo todos os minerals do universo. Saibam
que o corpo toma do mundo suas proprias medicinas porque
ele mesmo tambem e mundo.
isso

mulher por sua vez, assim como a arvore, possui em
o fogo, o ar e a agua, quer dizer, os
quatro frutos, os quatro elementos, a esfera superior e a esfera
elementos existem pre-

suas respectivas naturezas e

Do mesmo modo

a

membros da mulher com
propriedades. £ logico que o co-

matriz cuida da sustentagao de todos os
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homem, assim como tudo o que se
une aos minerals no corpo do microcosmo. Quem ignore isto
nao pode dizer que e medico ou f ilosofo. Porque se o medico
diz que a marcasita, por exemplo, e boa para isto ou para aquilo,
e preciso que primeiro saiba o que ,e e como e a marcasita do
macrocosmo e a do microcosmo. Esta e a verdadeira filosofia.
E se ele quiser falar como medico devera acrescentar: esta marcasita e um doenga do homem, mas esta outra e benefica neste
caso.

um

corpo do

pode fazer com que uma
e acabe corroendo a pele e o
acontece como se existisse uma

mineral, o que mais

ferida se transforme

em

lilcera

homem? Digo que

especie ou gSnero de sal

Ao

inferior.
terra, os frutos e os

resultado disto e a propriedade saudavel que todos os

Sera ser

filhos.

A

Assim como a

O

minerals apresentam para o

a matriz e a ar-

seus campos a terra,

cisamente para a sustenta^ao da arvore.

deduz que a matriz tem necessidade de

manifestar-se os seus defeitos e os sintomas das suas doengas.

delas sera

si

foi dito se

do mar com a matriz, compreenderao facilmente como podem

(A natureza microcosmica, mineral e cirijrgica
das doengas da matriz)

em

que

alimentar-se e de se purificar mensalmente dos excrementos. Se
estao de acordo com tudo isso, com a semelhanea da arvore e

isto

na

ferida,

vejam como o colcotar *'*^ cura essa erosao
(foramen). Por que? Simplesmente porque o colcotar e um sal
que se forma na ferida "'; assim como o mercurio e o arsenico
contrario,

para outras ulceras especiais.
Se conhecerem

bem o

exterior e o verdadeiro

poderao

dis-
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linguir as diferencjas das coisas pot experiencia propria, e saber

que existem algumas ulceras que se curam com isto e
nao com aquilo, que estas feridas sac de uma natureza e aquelas de outra, que tal especie de sal cura algumas lesoes mas
nao todas e que ainda existem determinados sais que nao curam
nenhuma ferida. Saibam que os sais que curam as feridas sao
OS que as I'eridas mesmas criam e nao os que vem de fora, dos
assira

quais os mais eficazes sao a soda, a

For isso OS
por

sais,

e os balsamos.

provocam
nao podem ao mesmo tem-

os vitriolos, e os arsenicos que

ulceras e chagas (foramina)^

si

"mumia"

po cura-las, o que deve

ser feito

com

os balsamos, a

"mumia"

e a soda.

Nos casos em que as feridas ou chaga's sao produzidas na
devem saber que elas possuem em seu interior todos esses
mesnios minerals. E o conhecimento disto e ainda mais importante do que o dos humores, pois todos os corpos possuem to-

pele,

dos OS minerals, alem das

£

preciso entao que

tres

substancias.

conhegam e recordem

a

primeira e

ultima materia. Todas as coisas subsistem nessa concordancia.

Aqueles que ignoram

nem condu tores

A
como

isto

nao podem

(doctor ac due tor)

ser

em

matriz gera e concebe suas doen^as da

terra.

E

assim

mulher tambem sofrera a mesma coisa
com a matriz, que se tornara tambem fraca, insalubre e esteril, corrompendo-se e causando toda uma serie de doen?as.
a

se perder a saude e a concordancia

For isso conhe^am este microcosmo,

terra

Da

matriz feminina origina-se a causa que provoca nas
em seu crescimentOj na sua cor,
chegando a mata-los ou entao cobrindo seu corpo de pequenas
criangas diversos transtomos

manchas {lengintines panni) ^'^^. Sobre isto Ihes digo que tudo
o que o homem tinge e planta na arvore com suas proprias
maos, o faz igualmente a mulher atraves de sua imaginagao,
como veremos mais adiante.

O

estado de saude ou de doenga da matriz depende do
estado do corpo que a contem, ou melhor, da saude ou doenga
da mulher.

Se quisermos julgar essas enfermidades, devemos examinar
todos OS minerals do corpo, os quatro elementos, os frutos, o

firmamento e as duas esferas. So com urn cuidadoso juizo de
todas essas coisas conheceremos a causa aflitiva em questao,
levando em conta que a primeira manifesta?ao das doen^as da

mulher sempre e traduzido pela dor, que por sua vez e a sua
interprete mais sensivel.

chamados professores

medicina,

a arvore corrompida na terra perde a sua verdura, natu-

reza, frutos e poder,

isto e,

Quern desconhece as diferentes especies de minerais nao
pode perceber o que ofende a matriz. Pois se a caquimia pode
gerar o bocio (stntmoe) nas arvores, assim como o talco por
meio dos vermes que corroem a sua corti^a, tambem pode

mesma

fazer a
cias,

—

'"colcolar" e o viiriolo calcinado vemielho (Doni, Toxiles,
Koch le Baillif e Ruland). Para Paracelso (De itatume reriini, lib, VII) e o
vitriolo solicit) depois que a ftettma se retini do vitrioJo calcinado, Foi cha-

mado tambem
\iriclis).

o nome

cic

serpente on lagartlxa qtie

come sua propria cauda

(lacerta

Tambem

recebeu

Casteili o chama de "Caput mor tor tint'" de vitriolo.
de "Heririciis rubens", como crilica a certos cirurgioes
em curar todas as feridas so com cste medicamento.

que se empenhavam
A quimica moderna conservou o nome de coicotar para o p6 vermelho-marrom do sexquioxido e peroxide de ferro que e o residue da calcina^ao do sulfate ferroso ou
vitriolo verde.

—
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Nestas palavras esta o fundamenlo da imimidade local e a leoria
dos anticorpos que Koch, Pasteur, Roux, Metchnikoff, Behring e Besredka
somente perceberam enlre 1850 e 1917.

e

o

bocio, excrecen-

lncha9oes {nodi).

Com

estc

exempio compreenderao o que acontece em muitas doen^as.
fi

a materia, tao

O

coisa na matriz, provocando

tumores, ganglios {ganglia)

uma

do tudo
140

como a terra e seus frutos. E saber que aquilo
corrompe na arvore, corrompe igualmente a matriz.

perfeitamente

que a

isso

falsidade que falem de fleumas, melancolias, quan-

deve ser atribuido ao mineral que e o responsavel

pela incrementa^ao desses tumores, vasculares

todas as doengas

podem

ser

ou carnosos, pois

enquadradas nestas causas.

Quanto a erup^ao das especies nos minerais,
que devemos examinar e adotar.
esta

eis

aqui o

As especies sempre vem em estado de domina^ao. E sob
forma governam todas as arvores que aparegam na terra.
Ainda e preciso saber que quando uma natureza qualquer
(inflmt) na especie referida, nao pode sair dela ate

se infiltra
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que a especie seja consumida ou dominada por outra nova mistura.

os loucos (fatui), os insensatos (ammtes),
monstros da natureza, do carater, da
demais
OS corcundas
membros ou da propor^ao.
pessoa,
dos
da
propriedade,

Assim nascem
e

Deste
parte,

modo algumas

teoria distinta

para

enfermidades as v«zes

vem de uma

entao nao podc existir uma
a matriz se uma semelhante natureza a

e outras de outra.

Como

domina?

CAPiTULO XV

t

(Sobre a concepgao, as doengas e os estados
que homem causa a mulher)
Se de acordo

com

o que acabamos de dizer urn pai pode
si mesmo por que a sua especie existe
incorporada na semente, e nao obstante as especies minerals
gerar filhos seraelhantes a
deste genero,

possui

um

arvore:

devemos declarar com respeito a matriz que

acidente duplo.

uma boa

Um

vem

dela

mesma

esta

e se refere a

arvore produz bons frutos, quer dizer, frutos

sadios e fecundos tanto na arvore

como na terra. Nestas condi?6es dizemos que a arvore e o fruto que produz sao bons.

O
turas

outro acidente consiste e se refere a geragao das cria-

ou ao fato de que uma boa semente produz

um bom

fruto.

Semente
paradas.

A

e arvore sao entao duas coisas perfeitamente searvore da terra pode dar seus frutos sem que seja

necessaria a presen^a da semente. Ao contrario, na arvore
da
mulher a frutifica?ao requer precisamente que o homem tenha
colocado sua semente nela.

—
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Alusao ao raquUismo e as formas cutaneas da sifilis florida do
recem-nascido, lao freqUentes hoje em dia, O mais interessante desta obserdas manchas, no
vasao e a sagaz referenda patogenica de causa e efeito.
paragrafo seguinte, pode se referJr aos "desejos" dc algumas miilheres gra-

O

Dai se deduz com toda a evidencia a importancia da semente, sobre a qual diremos que deve ser de excelente qualidade por si mesma, pois uma vez colocada na arvore nao podera melhorar espontaneamente, nem sob a influencia da boa
saude que a arvore possa tcr.

vidas.
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Tudo o que acontece com a arvore pode acontecer tambem
a semente. Por isso convem que ambos sejam bons. Se
assim for, o fruto tambem sera bom ao ponto de podermos

com

da semente e da arvore que o

julgar atraves dele a qualidade

gerou,

Na
intervir

implantagao da semente no corpo da matriz podem
diversos

acidentes

e

doen^as.

Sem duvida

tiido

isso

deve ser julgado segundo a natureza do homem e nao segundo
a da mulher. Neste ponto devemos considerar a matriz dividida
em duas partes: uma para as doen^as proprias, femininas, e
outra para as enfermidades estranhas que o homem Ibe trans-

mondum

sua ignorancia nao sabem que elas levam
a qual for am geradas pelo pai, a heranga di-

na semente com
reta da sua saude, das suas doengas, e de uma serie de coisas
deste tipo. Por isso e logico que possam ser curadas com as

mesmas medicinas usadas para curar

seus pais.

A

ignorancia desses fatos e a incapacidade desses medicos
OS impede de examinar corretamente as causas dessas doengas.

em imitar Juan de Garlande ^'^, resolvendo tudo com os quatro humores, da mesma forma que aqueEntretanto se contentam
autor fazia,

repetindo

ie

bem feita ja que sai da iuz
nao de uma imaginagao febril. Alem disso nem
6 precise dizer que para estas doengas transmitidas pelo homem
a mulher devem ser usadas medicinas viris. Os remedies para
OS calculos '"^^ do homem, por exemplo, tambem curam os da
mulher. E isto nao e porque os calculos do homem e da mulher tenham a mesma origem, como dizem os falsos medicos,
mas justamente porque a mulher recebe seus calculos do homem. Por este motivo e nao por outro e que o mesmo remedio
serve para os dois, nao so neste caso mas as vezes em muitas

indicagoes de Alexandre

Esta teoria e indiscutivelmente

(de puellis virum

em

mite.

da natureza

homem

nao tocadas por nenhum
expartis), porque

sem maiores meritos nem

valor

as

^'^^.

£ preciso conhecer bem o modo como as coisas que vem
homem se adaptam ao corpo da mulher. Observem sobre

e

do

isto que existem dois corpos cuja mistura (permixtio) causa
invariavelmente a morte de um deles. Sao estes: o corpo da
doenga e o corpo da mulher, que sofrera ou dominara o primeiro. Somente quando o corpo da mulher se conserva integro,

sem

nem fraturas, pode conseguir beneficiar-se com a
em caso contrario nada poderi fazer. Porque e
fosse uma madeira que tivesse sido quebrada, queima-

feridas

medicina, que

como

se

outras doengas.

A semente copulada por um homem que sofre ictericia
provoca a ictericia tambem na mulher atraves da matriz, pois
em qualquer caso a matriz atrai a semente e a sua anatomia e
invadida pel a anatomia da qual a semente esta impregnada.
O

acha tao ansioso para emitir seu esperma que
ensina e incentiva todos os seus orgaos para esta agao. E quando tais orgaos se retiram (secedant) cada anatomia conserva
a parte de onde vem as doengas, acabando assim por envenenar
corpo

e adoecer a

doenga

raesmos.

si

Quando
tal

se

os medicos ignorantes dizem; "esta medicina curou

em

come tern um

tal

lugar igualmente os

homens e

as

mulheres",

sem saber
mogas ainda

erro grosseiro pois evidentemente falam

o que estao dizendo.

O mesmo

no que

se refere as

—

um

grande poema

—

segundo

Dorn.

Paltenius

traduziu

"hephritis"

em

latim:

"De

Mysteriis Ecclesiae", o

"Opus Synonymum",

um Compendium Alchimiae impresso em Bapor Arnaldo de Villanueva e reimpresso em 1571
E um dicionano, Magistri lohannis de Garlandia Dictlonarius que se conserva
em manuscnto na Biblioteca Nacional de Paris {Suplemento 1, n.° 294-10)
e que Geraud imprimiu mais tarde, segundo as
datas originais (1922)
em
Documents Inedits de VHistoire de France, Paris, 1837. Eis aqui a no'tavel
passagem que dedica a matriz:
'^^y

Kileia

^^^•- ^^"^
tT^"
(1560), comentado

ii'md&

"prope perythonium im muliere, est valva ventris, quae dicitur
vulva,
seguttur matrix in qua concipitur in fans cum voluptate
viri et mulieris,
cuius vit^tus est in umbiculo et in renibus e]us, cujiug nates dis-i

Quam

plicent yiro religioso, terga et spondilia cum ventre".
Quer dizer: "na proprio peritoneo da mulher abre-se
ventre chamada vulva, depois da qual vem a matriz
onde

concebidas

143
"Ad Calculum",
de "Grien'" ou "Cries"

A

144
referenda de Paracelso a um autor tao obscure e not^vel e
desrnente uma vez mais as acusafoes de seus contemporaneos que
o chamavain
de ignorante. Juan de Garlande foi inclufdo no
seculo) 11, ainda que hoje
pareea certo que viveu no sec. 13. (Historia Litemna da Franga,
de Rivet,
tomo VIII). Provavelmente nasceu na Franpa e viveu na Inglaterra. Foi
conhccido como teologo, gramitico, poeta e maternatico. Ainda
conserva-se dele

em meio

uma
as

valvula de
crian^as sao

a voluptuosidade do homem e da mulher e cuja virtude
ailuada no umbigo e nos rins e desprezada pelo
homem religioso, de ventre

magro

e

145

fundo

—

.

Provavelmente Alexandre Trallianus, celebre mddico do
seculo

6.

358
359

da e reduzida
a possuir

um

a

pedagos de carvao, nao sendo possfvel voltar

todo sadio

e

inteiro.

O corpo das doengas da mulher que vem do homem e um
corpo da ultima materia e nao da primeira. Os dois corpos, o
do homem e o da mulher, estao perfeitamente separados; o
primejro e de natureza espiritual e o segundo de natureza material.

Tanto o
corpo, assim

espiritual

como o

como o

ar,

material

podem

existir

a agua, a madeira, a pedra

em um

etc.

Nestes

quando o ar, por exemplo, nao esta doente,
a madeira e a pedra adoecem (morbosum) nao porque o estejam por si mesmos mas por causa do ar que as envolve. Assim
entao o ar, e nao a madeira ou a pedra e que deve ser o ob-

cases vemos que

;

jeto

Onde

a semente do

homem

adoece o ar se impregna de
doenga. Dsste modo a enfermidade se transforma na anatomia
do corpo da mulher com o unico acrescimo das cores, que
neste case concorrem e que nao existem somente no ar.

As vezes, quando se trata de doengas passageiras, o corpo
pode manifestar-se sob uma cor somente: a mesma que tinha
no momento em que foi tomado pela doenga.
Isto

existem

e

tao

em uma

importante quanto sac os quatro corpos que
so substancia e que

guardam

as

doengas

como

verdadeiros licores do corpo, o qual e mais distinto que os simples

humores.

Em verdade Ihes digo, medicos humoristas, que antes de
colocarem sobre a cabega o barrete vermelho ^^^, devem aprender a conhecer os quatro corpos, pois sem isso sua arte ficara
reduzida a bem pouca coisa. So assim poderao saber onde esta
a peste e se se encontra

em

Digo entao que o sangue e
e muitas

146

360

—

CAPITULO XVI
J.

da nossa atengao.

maior grau no sangue ou na carne.
corpo quadruple como a pedra

um

outras coisas semelhantes.

Distintivo dos medicos dessa seita.

(Doengas e influencias celestes que as
mulheres padecem)

O

medico verdadeiro

e aquele que descobre o corpo dos
consegue demonstrar ao mesmo tempo
que o sangue da origem somente a corpos admiraveis, todos
eles de igual estrutura.

abcessos, pois

com

isso

Excel ente e honesto e

tambem o medico que conhece

a
sua matriz o fruto do
Digo que isso acontece pelo seguinte motive.

razao pela qual a mulher concebe

homem.

em

O ceu criou outro homem (vir), outra humanidade (homo)
e outra mulher, tudo dentro do peder do firmamento e do curso
dos astros. Por sua vez o homem vem a ser, por razao semeIhante, o astro, o firmamento, e o ceu de toda mulher. Porque
de mesmo mode que o ceu faz outro homem, este pode fazer
outra mulher, quer dizer, outra natureza, carater, condigao e
prepriedades,
influencia

todas

que e

sob a dependencia microcosmica.

homem

Sob a
exerce, as constelagoes que cercam a

mulher (sidera) sao deslocadas pelas constelagoes do homem.
Certamente essas coisas parecem inverossimeis para aqueles que desconhecem os astres; somente quem os conhece esta
proximo da medicina. Nao existe maior inimigo da natureza
de que aquele que se julga mais inteligente que ela, sem perceber que ela e a nessa melher escola.
•
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Todo o

trabalho que os autores antigos realizaram sobre

as enfermidades

esqueceram dessa mudanga que o corpo interior, ou seja,
a matriz da mulher experimenta sob a influencia dos astros do

des

cadencia

se

homem

e a

mutua rela^ao

ram nao passam

^'^'^

dicina.

A mesma
em

si

tal

coisa

modo

para encontrar os dois corpos, a saber, o corpo da mulher e
o seu proprio corpo.

Por isso, quando a inclinagao ja existe no corpo do homem,
o seu astro e a sua vontade se retiram. Mas se a inclinagao se
dirige para o corpo da mulher, o mal caduco aparecera na
matriz sem se parecer em nada ao do homem.

Se observarem atentamente esse ceu que existe na mulher,
produzido pelo homem, poderao ver que nele esta a causa de
muitas doengas que erradamente atribuimos a outras origens,
A asfixia da matriz, por exemplo, de onde vem, a nao ser
do ceu que o homem constelou sobre o corpo da mulher, ver-

A
mem;

dadeira origem do mal?

homem

podemos dizer sobre o homem que apaconstelado no seu ceu que pode consumar
proprio a conjungao, a qual deve romper {emmpere)

rece de

desinteressado.

enfermidade o

al-

Todo medico que queira descrever o corpo deve previamente conhecer bem a substancia: nela esta o fundamento de
tudo quanto devemos guard ar e registrar sobre a arte da me-

Acontece o mesmo quando as estrelas la do ceu compelem
o doente no decorrer ^^^ de sua enfermidade. E necessario a
existencia de outro corpo diferente na mulher para receber as
enfermidades que se regem per outra fisica.
Esta e a razao porque ha medicos cegos que nao enxergam
essas coisas e so cuidam de buscar o lucro e nao a arte de

tal

de alusoes pessoais ou de observagoes de

(w^ rusticorum).

deoes

igualmente afetado (mficit).

Ouando sobrevem

tenham escrito sobre a dea asfixia, esqueceram-se grosseiramente de assinalar

O

A natureza inferior recebe o influxo da superior de tal modo
que o que esta debaixo se inclina sob o que esta em cima.
O poder de sua teoria e de sua fisica nos leva a descreve-las de
duas maneiras diferentes, porque se o corpo do liomem flea
enfernio no seu astro, o da mulher, que esta inclinado sob ele,

modo

e

qual dos quatro corpos recebe primeiro a doenga ou em qual
dos astros el a se esconde.
silencio deles significa simplesmente a ignorancia e por isso mesmo os comentarios que fize-

resultante dessas duas naturezas mi-

crocosmicas.

fica

curiosa a ignorancia dos medicos de quase todas as es-

fi

colas sobre isto, porque ainda que

femininas tornou-se inutil exatamente porque

inclinagao do ceu externo parece-se pois

e a

do ceu do homem a

asfixia

com

a do ho-

da matriz.

Os

tres "males caducos" portanto sao: o do homem, ou
o da mulher, ou feminino; dependentes um do outro sob
um mesmo ceu de natureza viril; e um terceiro, proprio do
corpo interior, que recebe o seu ceu do proprio homem. ^^o

e o astro estao

viril;

enfermos e caducos, ou pelo menos inclinados para a decadencia num estado semelhante ao das estrelas, as quais, ainda que
nao sofram nenhuma enfermidade no ceu, podem de la influenciar para que os homens as padegam. Quando a citada constela^ao provoca uma conjungao ou da lugar a uma impressao,
a asfixia da matriz se manifesta de modo semelhante como acontece com o mal caduco ^^^.

—

150
No fim desses complicados ractocinios nao conseguimos precisar^concretamente a ideia que Paracelso quis desenvolver. A titulo de suposisao, e peja limha do pensamento apontamos a ideia de "sufocacao", a
"caduquice" e o sentido de "mal caduco" como sendo epilepsia (ou alguns
equivalentes jmenores). Nao significara "transtornos do cJimaterio", "idade
cn'tica", ou "menopausa". As "labaredas de calor", a "virilizagao", as
"crises
hipertensivas", a "mudanpa de carater" e a "suprcssao das regras" (verdadeira caducidade, como Paracelso expressou em outra parte) seriam
os principals elementos de observafao que desfilam peias tortuosas mas exatas
observafoes de Paracelso.

147
Nesta frase, um tanto obscura e metaforica, parece fazer aliisao
ao ato sexual.
148
O curso da doenga.
149
A expressao caducus, que se encontra tanto no texto aleraao
como nas versoes latinas, deve ser inter pretado no sentido de "queda", "caduquice", e nao no de "fraqueza". Alem disso, a expressao "mal caduco"
esta V a reservada a epilepsia. Sendo a matriz um submicrocosmo, segundo
Paracelso, entende-se que devia possuJr seu correspondente "mal caduco".

•—

—

.

—
^
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i

vem do ceu do homem. Essas doengas, com efeito, tem
como causa igualmente a terra, o firm a men to, o ar, a agua,
mas a causa principal esta sem duvida na constela?ao do ceu
per,

masculine.

A

exemplo, nasce do ceu por cima da natureza
e nela tem a sua materia.

peste, por

do homem,

A

nele

comega

origem do mesmo astro que gera a
derramamento da matriz {profluvium) encontra
a sua causa no mesmo astro do qual emanam a lienteria, a
precipitagao tem

O

apoplexia.

diarreia e a disenteria, todas elas se dirigindo para a matriz de

com o corpo do microcosmo.

acordo

CAPiTULO

XVII

Tudo
em

demonstra que o medico deve considerar essas
primeiro lugar segundo a origem, e depois passar
para outras causas que serao interpretadas de acordo com a
isso

coisas

(Da superioridade do ceu do homem sobre o
ceu da mulher e da superioridade de Deus no
ceu do homem. Razoes sobre
a hierarquia dos medicos)
Sabemos que todas estas coisas se transmitem por hereditariedade atraves do fruto, tanto por via paterna como por
via materna. Sabemos igualmente que o homem nao se corrompe (inficiat) por si proprio nos verdadeiros males caducos
do ceu interior, mas somente pela sincope, da mesma maneira
que na mulher acontece pela asfixia da matriz.

/

A
uma

da adolescente (puella) se da de duas maneiras:
enquanto e virgem e a outra depois de tornar-se mulher
asfixia

(muUebriter)

.

A

asfixia

virginal

e

semelhante a sincope,

ao

mal caduco, e inclusive e mais do que a sincope ^^^ Sobre isso
falaremos mals adiante em capitulos a parte, nos quais expli-

caremos o mecanismo {ad intelligendum mechanicum) da sua

monarquia correspondente.
Sera necessario

paradamente

A

As

artes

aqueles

da mulher e entendida quando

homem. Sobre

isso

se verifica

direi

que todas

quais

(pUeus vilhsus).

amam

aqueles que as

Deus conferiu

essa

am a,

graga.

Por

quero
isso,

medicina.

Somente o medico pode louvar
goria

Deus com toda

a

hierarquia devida e por isso ninguem

e

as

Refere-se ao histerismo e a palidez das virgens, que mais tarde
seiia chamado de desmaio roraantico ou melindre.

364

as ciencias

aos

como um cinamomo '^^
em suas bocas como um

quanto mais ciencia tiverem dessas coisas, mais devem divulga-la para o beneficio de todos, pois para todos foi criada a

do que

ele.

Ninguem como

ele

deve

a cate-

ser

mais

pode conhecer o ho-

152

—
—

"Zimmentrinden"

em

alemao.

Paltenius

e

Dorn traduzem por

"cinamomum".
153

—

1^3

de mulher e

sera

derretera

se

e

Se isso nao for obser-

sua

doen^as da. matriz, muito mais numerosas do que podemos su151

e

medicinas.
deles

arte

gorro forrado de cabelo

dizer,

homem

suas duas formas de

vado pelos medicos a
seco e sem seiva, que

jnstruido
asfixia

em

as artes especificas de suas

produgao.

precipitagao no ceu do

entao especificar as doengas segundo os

quatro corpos e fixar o primeiro principio de cada um. Permanecer nas respectivas anatomias e considerar a criatura se-

bom

ou

sistente,

A

menos que este "gorro forrado de pelos" signifique um bonconfeite especial desconhecido
assim como um bolo inconcon forme o sentido da frase
nao sabemos o seu significado e a

um

comparajao

—

e

—

completamente absurda.

365

mem com

maior profundidade e exatidao,

uma

vez que Deus

Ihe conferiu tanta grandeza.

Unicamente ao medico esta reservado o ato de dar ao
conhecimento publico as obras de Deus, a nobreza do mundo
e a nobreza ainda maior do homem, assim como demonstrar de
que modo precede um do outro. E digo que ninguem pode se
glorificar com a medicina se ignora essas coisas.

£ um

verdadeiro milagre ver

como a verdadeira
homem, pois

forma, ordena, deduz e especula tudo no

viamos pensar sobre isto com mais freqiiencia
mente nada existe no ceu e na terra que nao

—

ciencia

—

-

de-

verdadeira-

esteja presente

no homem.

CAPfTULO

Este e o motivo do silenclo das virtudes celestes.

E

porque Deus que esta no ceu tambem esta no homem. Onde esta o ceu senao no homem? ^^^ O certo e que a
melhor maneira que temos para nos servirmos do ceu e termos
o ceu em nos mesmos. Gragas a este ceu que tao intimamente
nos conhece Deus pode saber diretamente os nossos desejos
e assim chegar mais perto dos nossos coragoes, dos nossos
pensamentos e das nossas palavras.
se explica

Assim Ele impregnard o nosso ceu com o seu ceu fazendo-o segundo a sua semelhanga, mais espagoso, agradavel, nobre e excelente, pois nao ha duvida de que Deus esta no ceu
e por isso

Ele disse que moraria
contra, quer dizer,

em
em

(Discurso sobre as naturezas e o casamento)
Como
o ceu

em

nos, entre nos, e

que seriamos

Roguemos entao por Ele ali onde
no ceu ... e no homem. i^^

Pese e examine o medico com
suas maos. E saiba que a mais

se

en-

maior atengao o que tern
alta e nobre das causas esta
a

seu poder.

o medico pode conhecer o homem,

e a terra estao presentes, se

OS elementos e

no qual todo
nao conhece o firmamento,

nem o mundo?

Digo que todas as coisas e todos os medicos com suas respectivas monarquias foram formados pelo mesmo artesao que
criou o homem de tal maneira para que se instrua e aprenda
por meio das outras criaturas e nao baseie suas opinioes nas
em verdade nenhum fun-

especulagoes de sua imaginagao. Pois

damento ou

no homem.

seu proprio templo.

XVIII

isto

ciencia

emanam

direta e exclusivamente

do homem.

Somente- a vontade de Deus e capaz de criar os medicos
como parte integrante do seu proprio dominie; e assim eles
nascem por essa vontade e nao quando os homens querem.

Quando vemos

formar os seus frutos e arvores sob
e percebemos em quao poucos
anos a terra conserva seu dominio e natureza, por melhor que
seja, descobrimos o poder e a forga que existem latentes
em
a terra

a influencia do ceu (ex coelo)

todas as coisas destinadas a nascer. Acontece justamentc assim
em todos os casos a mesma
inclinagao peculiar.

no corpo da mulher, que possui

—

154
A frase alenia aprcsenta a tnesma incorrefao: "Wo ist der Himme], als der Merisch".
155 ~~ As edifoes de 1566 e a de Gerardo Dorn omltiram esta frase.
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Nunca

demais repetir que, a menos que intervenham
exterior, a boa terra dara sempre bons
frutos com uma regular id ade perfeita,
e

circunstancias

do ceu

367

deve ser compreendido no sentido de que nao devenos
adiantar
mos
ao que a terra pode dar por si me&ma, deixando-a que prospere livremente seguindo a natureza do seu
ceu, a menos que a casualidade encontre alguem que conhega
Is to

a filosofia medica das coisas naturals.

A
ela

ou mais ainda, acontece com a mulher:
conservar de tal. modo que nao se infeste pelo ceu

mesma

pode

se

coisa,

ou melhor, o homem,

mferior,

conseguir

Se

fi

a

evitar

infec9ao

frutos por

pod era gerar bons

meio

e

sendo

da maior importancia saber que

A

reza gera bons frutos.

uma boa

terra,

dele.

boa natu-

a arvore de

arvore feminina e tao forte e de na-

que e o homem. Isso e desculpavel nessas
podem ser levadas facilmente para o
bem ou para o mal por meio de conversas, pois neste caso a
palavra do sedutor possui um ceu e uma inclinagao indiscutivel.
por seu ceu

inferior,

pessoas de boa fe que

Se isto existe pelo ceu convem nao esquecer que o homem
o ceu da mulher, atuando sobre ela nao precisamente por
palavras, mas pelo fa to de que os dois for am gerados da mesma
came.
6

Seguindo o exemplo que demos, vemos que da mesma
forma como os or ad ores de ma fe conseguem seduzir o povo
para a maldade com suas frases perniciosas, os tribunes das
causas boas sabem se manter na boa natureza.

tureza tao excelente, e esta tao enraizada na bondade que ne-

nhuma

natureza

ma

Isto esta de

Por

podera domina-la.

acordo

com

a alegoria que Cristo enunciou

ao dizer: "a boa arvore da bons frutos".

E em

verdade Ihes

digo que Cristo elegeu seus discipulos precisamente dentro desta
ra9a {progenies) para assegurar a boa natureza. Da outra natureza de code
cipulo,

que

se

vem o

mal, escolheu somente o duodecimo dis-

chamou

apostolo de

natureza boa traiu o

Cristo e que somente aquele gerado pela natureza

Ao

ma o

fez.

apresentar-nos de maneira tao ostensiva as bondades

maldades da natureza Cristo quis assim que conservassemos
profundamente gravados os seus ensinamentos, e atribuir a na-

e

tureza a origem de todas as coisas.
se

com uma
mesmo pa-

trabalharmos

boa natureza. Caso contrario poderemos esperar o

gamento que Cristo recebeu de Judas.

Digo tambem que
tido desta alegoria

damento

—

porque del a

provem

nao menosprezar o sene nao de nenhum outro fun-

sera prudente

—

as doengas curaveis e incuraveis.

Se Cristo deu tanta importancia ao que e da natureza, deve mos compreender da

mesma forma o que

se refer e a salva-

gao eterna. Aceito estc pensamento, devo dizer que
saudavel e de boa

368

uma mulher

natureza pode ser protegida ou pervertida

num homem

Quando

Cristo falou sobre o matrimonio seguiu este curso

natural das coisas. Por que,
tos

podem

ser dissolvidos e

em
cada

vez de dizer que "os casamen-

um

fazer o que

"os matrimonios que Deus uniu

bem

entende",

devem permanecer para

sempre"? Simplesmente porque este e o seu verdadeiro vinculo.
For isso OS homens e raulheres da ma natureza se conduzem

mal no casamcnto. E por isso as criangas que tem o amor de
Deus nascem de casamentos unidos n'Ele e por Ele. Saibam
que essas coisas nunca podem separar-se e que quando Deus

mae de

uniu o pai a

de Simao

Nossas medicinas serao eficazes

dizemos que a natureza da mulher deve ser con-

perpetuada

de boa natureza, porque
nunca a uniao dos bons pode gerar maldade.

disse:

Judas.

nenhum

Ja sabem que

isso

servada e

e

Pedro, de Joao, de Judas, de Bartolomeu,

de Felipe

pais e outros

etc., mantendo-os unidos juntos aos seus
antepassados, e porque eles eram de boa natu-

reza e nunca serao separados.

Se Cristo criou especies tao excelentes da natureza tirando
que o medico tambem
conhe?a a boa natureza e procure conserva-la, ou melhor, trate
de dar a cada microcosmo o microcosmo conveniente tanto nas
dela seus proprios discipulos e logico

virtudes

como nas

falando.

O

propriedades corporals

conhecimento destes fatos

e

das quais estamos
da maior importancia.

Desta maneira Cristo escolheu seus apostolos,

seus

reis,

suas terras e seus magistrados.
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Judas, ao contrario, cuja ma natureza se escondia diante
dos pobres sob uma bondade disfargada, nao procurava mais
que o seu pr6prio e tinico proveito. Vemos assim como as mas

usam

naturezas

palavras e razoes mais sedutoras que as boas

jiaturezas, apesar

A
tumem

do que devemos sempre confiar nestas

ultimas.

boa natureza esta nas obras e nao nas palavras. Acosentao a julgar com o coragao e nao com a boca que

nunca produziu nada,
todas essas coisas e saibam que o

boa especie que existe na boa natureza,
pois achando-se a primeira no cora^ao e logico que a natureza

medico deve conhecer

a

a mostre.

As palavras de Cristo que ja citamos: "nao separe o homem aquilo que Deus uniu" quer dizer que a boa natureza
existente nos casamentos deve perdurar e que nao devemos

Uma
isto e facil

devem

si

cando,

contrario,

mesma

A

cai

quando
sobre

a

uma

semente
rocha,

mesmo nao

fica

ma

sendo

perdida e acaba se-

boa natureza deve conservar-se cuidadosamente;

sim evitara cair

em

desgraga diante de Deus, guardando-se

O mesmo

como convem

acontece

com

a

uma boa

a medicina.

as-

num

natureza.

Quando alguem

fica

doente so a forga da medicina pode fazer o paciente sair da
doenga. Mas se a ma natureza chegar a vence-lo, ele permanecera de cama. Este e o fundamento pelo qual dividimos os
doentes

A

em

curaveis e incuraveis.

comparagao destes doentes entre si nos mostra como
com Sao Pedro e outros com Judas: estes ulti-

uns se parecem

mos acabarao enforcando-se

ou separa-la.

conjungao pode constituir ou nao um casamento; e
de reconhecer. Digo tambem que estas unioes devem

ser buscadas

Ao
por

coragao desta especie,

Compreendam assim

tentar seduzi-la

somente assim a terra e a semente podem concordar da mesraa
forma que a mulher e o homem unidos por Deus no matrimonio.

e tornando-se incapazes para toda

ressurreigao.

na mesma natureza e que, nao sendo boas, nao

esperar que

dem

algo bom.

Essa natureza dupla dos homens que age na retaguarda do
casamento e uma natureza tenebrosa e nociva, verdadeiro fruto

do diabo; fora
rada

em

isto

tambem devemos
como o Sol

todas as coisas,

admitir que ela esta sepae a

Lua, a noite

e

o dia,

OS anjos e os demonios.

Ouando
utilidade

a natureza e assim

ou bem. Por

isso digo

nao pode produzir nenhuma
e

repito

que a arvore deve

conservar-se boa, quer dizer, que a mulher deve conservar-se

no seu principio foi de boa natureza. Neste caso o ceu
inferior do homem nao pode estraga-la e digo que de tod a
natureza boa nascerao sempre frutos bons e sadios.
boa

se

A

mesma

interesse para

regra

serve para

o coragao, que e de pouco

o medico. Esta distin?ao deve ser sempre con-

servada, apesar de que

uma

terra

que da bons frutos porque

recebeu boas sementes no passado pode se degenerar no futuro.

Ou
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melhor, cada coisa

deve pertencer a sua natureza

e

que
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O fato de existir uma medicina mais elevada que outras,
reunindo as anatomias de todas as doengas e
de todos os medicamentos nao impede que o ceu caia (recidet)
somente no
tempo devido. Assim, definitivamente so existe
uma doenga e
uma medicina.
Compreendo que unicamente os medicos e os astr6nomos
entenderam, pois certamente a audacia e a
ignorancia dos
sofistas, apesar de chegar ate aqui,
nao puderam encontrar o
grande arcano. Isto confirma o fato de que a torpeza
dos fa.
maceuticos acaba sempre corrompendo as
preparagoes

me

da mc

dicina.

CAPfTULO XIX
(Sobre o espirito e a virtude da doenga)

Voltando ao principle, e para alcangar a
conclusao do
que Ihes disse, quero explicar como se reunem
o centro e a
totalidade da matriz, e de que maneira
podem se corromper
mutuamente.

O

espirito das

agora muitas coisas sobre as doengas incuraveis, mas ainda nao nos referimos ao seu fundamento. Sobre
isto digo que a boa natureza tambem pode morrer, a menos
que ressuscite com a ajuda da medicina. Somente a ignorancia

doengas vem do centro da matriz, e nao
ou pelos meatos, com a mesma sutileza com
que
Sol atravessa o cristal, esquentando o
conteudo do vaso, ou
como o fogo da estufa pela casa, sem estragar
as coisas que

dos medicos explica que as vezes se diga: "isto e incuravel",
quando na verdade pode perfeitamente ser curavel.

existem nela.

a estudar detida e suoessivamente o ceu,
a natureza, o corpo e finalmente a matriz, onde encontraremos
tudo o que constitui a teoria.

as

J a dissemos ate

Isto obriga-nos

Uma

natureza semelhante deve ser pesquisada na medicina

pois do seu fundamento deduz-se

a arte da composigao, que

por sua vez deriva da anatomia e nao dos graus, temperamentos

ou experiencias.
existem verdadeiras formulas, cuja arte

deve saber conduzi-las por entre todas as coisas sem esconder
nada, ja que e perfeitamente sabido que o homem e a mulher
devem se unir segundo suas anatomias e que a doenga e os
doentes devem faze-lo de acordo com as suas naturezas.

O

medico que sabe qual medicina cura determinada doenga deve tambem saber que existe mais de uma doenga e mais
de uma medicina, as quais estarao por sua vez unidas e sepa-
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£

em

razao de suas anatomias.

precise considerar

grandes

doengas

com toda

agudas

a reserva a opiniao

passam

atraves

dos

de que

poros,

pois

sendo todas elas de natureza espiritual vem
como o calor do
Sol, que queima tudo o que seu
espirito queima. Observem

uma

diferenga: e certo que o Sol esquenta atraves
do cristal e
o fogo atraves do fogao, mas ao contrario
nao o fazem assim
atraves da pele do homem.

O

Sem anatomia nao

radas precisamente

pelos poros

homem e precisamente o calor do
desde fora e que faz ferver seus licores
e humores. Nestas condigoes ele
expulsa o seu vapor ate o
exterior, como e proprio da condigao
fervente, expulsando-o
calor

corpo que

que surge do

se fortifica

pelos poros.

O espirito da doenga deve ser considerado fora do centro
da matriz, enquanto a substancia da matriz e
distinta do Sol,
nao obstante o Sol seja a sua substancia e se
encontrem separados

em

suas

tres

naturezas e centres.
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De acordo com

isto,
quando a matriz guarda qualquer
doen§a se transforma num corpo que deve permanecer deitado (quod ipsum decumbit), Igualmente o espirito
que vem da doenga escapa sob a forma de um. cheiro como de
rosas ou de almiscar, penetrante e tenaz, que ninguem pode
ver ou captar.

doen^a,

tal

que invadem o corpo partindo da matriz
tern estas caracteristicas. As que invadem a matriz vindo do
corpo existem no organismo com o seu proprio corpo, segundo
explicaremos mais tarde.

Todas

as doengas

Os espiritos que invadem o corpo a partir da matriz estao
impregnados de uma cor artificial {Farben gemachet) que, assim
como o espirito colorido do vitriolo, tingem as doengas como
se realmente tivessem

Acontece alem

um

corpo.

disso, ainda

que sejam numerosas as doen-

gas da matriz, que freqiientemente

A

mesma

umas sao curadas com

as

quando o centro da matriz fica
doente e o restante da matriz o cur a, ou vice-versa, quando a
cura parte do centro da matriz para as outras partes da mesma.
outras.

Nao

existe,

coisa acontece

com

efeito,

nenhuma razao para que uma

Quando

encontra no corpo do microcosmo, a saude
doenga inferior, ou melhor, a saude do
corpo vence a enfermidade central e esta a doenga corporal da
isto se

exterior triunfa sobre a

matriz.

Se o ceu pode nos consumir com a doenga, afetando nosso
corpo fixo na terra, atuando a partir do exterior, eie tambem
pode nos conservar a saude e proteger-nos da fraqueza doentia
e malsa.

O mesmo acontece aqui. E por isso o sentido das palavras
de Hipocrates expressa justamente que uma forga precisa sempre de outra forga que a expulse: "a virtude e o que cura a
doenga".
Neste sentido a virtude (virtus) e uma forga que vem do
ceu e nao da medicina, ou melhor, que e uma medicina invisivel.
Por isso quando um doente sara por si mesmo sem nenhuma
medicina, diz-se que foi curado pela virtude ou pela astronomia

Os que nao podera se curar assim deverao usar os medicamentos e recuperar a saude por meio dos arcanos.
celeste.

O

coisa

uma

arcano e

um

poder (potentia) e

verdadeira virtude

(virtus).

possa levar a outra o mal e a doenga e nao possa levar igualmente a saude e a cura. Afirmo pois que no mesmo lugar onde
as doengas nascem, encontra-se tambem a raiz da saude e vice-

consideram as forgas do

-versa.

demonstra que eles
coraentarios de Hipocrates.

Alem de tudo isso ha tambem a possibilidade da doenga
da saude procederem diretamente delas mesmas, do mesmo
modo quando ficamos doentes por causa de um acidente e um
acidente nos devolve a saude i^e^ pois a mesma causa pode se
manifestar em nos de modo antagonico.

dadeiras

virtudes

homem

(virtutes)

A

uma

forga,

mais que

opiniao dos medicos que

(vires potentiates)

como

ver-

completamente errada e so
nao compreenderam e nem entenderam os
esta

e

Se o astro nos fez adoecer tambem podera curar-nos, assim
sangue, pois em sua propria natureza esta o verdadeiro

como o

socorro {auxilium) e nao nas coisas estranhas.

—

esta toda a teoria da como^ao psiquica, tao
inibifoes neuroticas e histericas. Inclusive uma sdrie
de processes de forte conteudo funcional (choque por insulina, cardiazol etc.),
acontecidos em circunstSncias catastroficas, como nos tempos de guerra, cataclismos, terremotos, revolu?oes etc.
Na literatura e classico o relato de
Xavier de Montepm no O Medico das Loncus.
muitos filmes modernos o
enredo estd baseado neste mecanismo.

156

alual

Nesta

afirmafao

no tratamento das

.

.

Em
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Se nao trabalharem assim suas dissertagoes e esforgos nSo
do que meras sedu96es das quais nem os medicos

criarao mais

nem

nao adianta que
medicos consigam colocar suas quatro colunas ^® no atrio
das academias, nem que por causa de tais aparencias solenes
ninguem se atreva a combate-los.
os doentes tirarao proveito. Diante disso

esses

Todas estas coisas criadas por eles nao demonstrara nenhude suas especula^oes ja que so se consideram obrigados a
reduzido numero de razoes e experiencias.

ma
um

Assim, quando se trata de conhecer um fundamento qualquer eles dispensam toda a responsabilidade.

CAPITULO XX

Por
tera

(Conclusao)'"

um modo

Terminarei agora, de
pois espero que

geral,

a

isto

monarquia
nao e definitive,

refe-

Deus me permita descrever com mais ampUdao

e detalhes tudo o

que

se

refere a cad a doenea da mulher,

seja

sem nenhuma relagao com as dos homens ou mesmo
as que sac comuns aos dois. Com isto a comprsensao, explicagao e esclarecimento de todas as coisas e causas da monarquia

eia propria e

serao conseguidas atraves de

do microcosmo
anatomico e alquimista

homem, unido

a

uma

um

ensinamento

do
menenhum
que
mundana
instrugao
certa
i^s

(alchimicis

demonstrationibus)

ter ^^^.

dico pode deixar de
diferen^a principal que

A

no fato de
compreende-las ou

eles se

esta

sem

me

separa dos velhos medicos

conformarem em

fund amenta-las,

tratar as

escrevendo

doen9as sem
habitualmente

a luz da natureza.

somente sob esta Ixiz deve-se escrever. Alem disso, para tirar a medicina da terra e
precise que o medico tambem seja terra antes de ser homem.
Somente assim cad a um podera dar o que mellior Ihe convenha.

E

isto

nao deve

ser assim, pois

157 ^- Na edii^ao de Gerardo Dora, ao chegar nesta
aparece o subtitulo: "Conclusao".
"Alchimicis demonstrationibus", segundo Dorn.
158

bem

foi

—
—

A

linha

tamb6m

alquimia tam-

chamada de archimia.

159
Parece referir-se ao conhecimento e pratlca de certas
psicologia e mesmo de delicadeza, tao necessarias naquele tempo
aos ginecologistas.
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que a coluna que se levante deste modo
base muito deficiente; o que nao impede que tenham

isso Ihes digo

construido numerosas coisas sobre

no entanto que

rente as mulheres. Advirto

uma

normas de

como

hoje

fato de

ela, e que afirmem que pelo
terem sido reconhecidas pelas academias nao podem

con ter nenhuma falsidade.
Existe aqui um erro grosseiro no qual eles estao incluidos.
o de colocar Cristo na base da coluna dada como exemplo,
dizendo que os enfermos precisam de um medico que os atenda ^^f, pois com isto estao usurpando um titulo de medico que

E

estao muito longe de possuir.
Seria melhor considerarmos que Deus criou os medicos e
a medicina diretamente da terra a qual verdadeiramente perten-

cem. Compreendo que neste caso os alunos das novas escolas
teriam o direito de se perguntarem se voces foram criados por
Deus ou pelo diabo. Deste modo tambem seria possivel ver
imediatamente se estao com a verdade ou com a mentira, e de
qual delas nasceram.

Nao e possivel que Deus tenha criado e capacitado como
medicos todos os professores condenados das academias, procuradores, boticarios, padres, freiras e outros semelhantes,

Por outro lado e tao certo que as universidades de Leipzig,
etc., sao as que os formaram, como
devem procurar assemelharem-se com o seu Criador.
Tubinga, Viena, Ingolstadt

160

— Maneira
— Esta

e engrapada de chama-los de quadriipedes.
parece ter sido dita diversas vezes por Cristo, pois a
encontramos no Evangelho de Sao M'ateus (IX. 12), no de Sao Marcos (III- 17)
e no de Sao Lucas (v. 31).

161

siiti]

frase
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^y
Verdadeiramente o que sentiram na astronomia, na filosona logica nao os esfriou nem os esquentou grande
coisa. E digo que se o astronomo rejeitasse os sortilegios, o
filosofo as coisas aparentemente irrazoaveis e o logico as suas
e

fia

mentiras, seria precise reconhecer

em

neles

urn certo fundamento

medicina.

£ completamente inutil que se defendam com a autoridade
de Macaon ^^^, Apolonio '^3, Aristoteles, Galeno, Averrois, Avicena

etc.

deviam fazer era provar

pois a primeira coisa que

OPUS PARAMIRUM

se

mentiram ou nao. So depois, tendo isto claramente estabepodiam admiti-los ou nao. E digo que se esses escritos
fossem tubes de orgao, faltaria um organista muito bom que
eles

lecido,

pudesse

tirar deles a mais simples cangao.
Acontece o mesmo com esses geometras, que depois de
desenvolverem teoricamente uma serie de ci'rculos e instrumentos maravilhosos que se movem e andam sozinhos, acabam, desaparecendo no ar com as suas especula^oes. Sao verdadeiramente como cavalos de madeira; a ilusao acaba quando tentam

LIVRO V

TRATADO DAS DOENQAS

monta-los.
e nao vendessem em
poderiam reconhecer-se como
muito mais grosseiros que qualquer alquimista ou profeta ni-

como desculpa

Se nao tivessem Deus

nome

seu

fNVISlVEIS^^*

(De causis morborum invisibilium)

essa sabedoria absurda,

PREFACIO

gromante.

Quando dizem; "Deus nao quer
lo",

quern ousaria

resistir

isto",

ou "Deus

fez aqui-

Mas

Ihes digo

a esse juizo e poder?

que o fato de terem constantemente nos labios o Verbo do
Senhor nao escondem a suas mas naturezas. Claro que nao fazem o menor caso disto, e quando se pergunta por que os doentes devem ter seus medicos, nao sabem responder. Seria melhor
que nunca abrissem a boca, porque apenas sabem falar de dinheiro e da fe como justificativa para suas palavras, pois verdadeiramente o coragao do medico esta muito longe de sua
lingua.

Meditem bem em tudo

isso e

procurem nao

cair neste tre-

Com tudo o que dissemos, termino os quatro '65 ^^^^^
^^g
tratam da luz da natureza, nos quais
expliquei as infecgoes e
doengas da parte visivel do corpo do
microcosmo, com todo o
cuidado e experiencia possiveis e com
uma
demonstra?ao su-

ficiente das respectivas doutrinas
filosoficas e

experimentais.
entanto, ainda que tudo o que acontece
ao corpo visivel no microcosmo tenha sido
tratado proHxamente em aiguns
desses livros e cada assunto enunciado
e provado nos capitulos
correspondentes a luz da natureza, sem omitir
detalhe nenhum
o certo e que ainda nao falamos de todas
as doengas da parte

No

^

raendo pecado da irresponsabilidade.

—
—

162
Macaon, c61ebre medico filho de Esculapio que
gregos no cerco de Trosa,
163

ou

um

Provavelmente Apoldnio de Cos, ou entao

um

acompanhou

os

^^^

dos Apolindrios

r« A

~

^°

originjil esta

"tres",

mas porque

e considerado

como um

.o

dos cinco Apolonios.
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do microcosmo que podem molestar o corpo nem das
multiplas form as pel as quais podem aparecer.
visivel

O

que ate agora

aparece visivelmente aos olhos

foi descrito

e pode ser apalpado com. as

maos com base na

filosofia,

sem

de origem, com todo o poder que temos, como
pode comprovar pela propria experiencia e sem
erro. Nesse ponto reconhecemos que os humanistas elaboraram
sua teoria dentro de erros grosseiros, por mais que a suprema

nenhum

I

O

que vamos expor em seguida nos livros que foram inspirados nos argumentos anteriores e invisivel; a proposito disso
direi que nem sempre e conveniente tornar visiveis as
coisas
que naturalmente

A

vi'cio

quaiquer

um

beatitude perdoe c esquega a imperfeigao de suas argumentagoes.

Nestes livros tratamos apenas das doengas que penurbam
a metade visivel do corpo humano. Por isso vamos agora comentar tudo o que se refere a outra parte, quer dizer, a metade
invisivel, para que o medico possa encontrar uma opiniao completa e possa se

referir

do homem. A metade da
mas nao dcixa de ser palpavcl,

a totalidade

qual estamos falando e invisivel

o que pode ser corapreendido a luz da natureza, de modo seme Ih ante como acontece com os cegos, que apalpam sem ver
o que apalpam. Nos vemos e apalpamos mas nao sentimos o
que tocamos (non sentimus). E contrariamente aos cegos, cujo

tamanha sensibilidade, nos ficamos surpreendidos
que nossos olhos nao vejam nem possam perceber o que apaltato adquire

pamos com

as maos.

Consideram esse exemplo com atengao pois afirmo que os
cegos serao de grande utilidade para nos, uma vez que a simples presenga deles demonstrara, a cada momento, que, por
mais que vejamos fisicamente, na verdade estamos cegos para
a luz da natureza. Tudo isso merece assim o mais detido exame.

grossed a e mesquinhez dos discipulos dos mestres anti-

com que

comportaram

se

ate

Para que compreendam melhor o que exporei a seguir,
que o mundo que vemos e apalpamos e somente a metade
do mundo verdadeiro. A outra metade, que nao percebemos, e
direi

tao consideravel e tao rica
a parte visivel.

em

Isso significa

sua natureza e propriedades

que o

homem

possui

agora nao considerada, correspondente ao
de influencia do mundo invisivel.

ate
e

Segundo esse principio cada corpo
hornens e por dois

mundos

e

esta

dois meios

uma

como
parte,

campo de agao

formado por dois
se com-

mundos que

plementam. Por
e

veis,

isso as criaturas da natureza sao tao admirado mesmo modo aquelas que Deus criou invisiveis so-

mente podem ser estudadas sob a Sua luz suprema.
pode ser dito das coisas visiveis.

O mesmo

A proposito de tudo isso devo dizer que Deus constroi
sempre suas obras maravilhosas a luz da natureza. Ao consideolhos com tanta certeza tudo o que aparece sob a
nossa visao, e ao vermos que tudo e profundamente admiravel,
ficamos inquietos e curiosos por descobrir tudo o que escapa
a percepgao.
rar nossos

No

entanto por

ai

como uma coluna

Como poderiamos conhecer todas as coisas que existem
sobre a face da terra se nao estamos iluminados pela luz da
natureza? Sob essa luz vou agora expor o que existe de invio que e tao admiravel como tudo o visivel,
Na verdade a luz da natureza torna visivel muitas coisas que
nao o sao na realidade. Nada do que esta diretamente diante
de nossa visao pede ulterior demonstragao.

siveis.

coisas;

o sao.

gos sao responsaveis pela torpeza
hoje diante das coisas visiveis.

cia,

sivel nas

ja

estao diante

um

diante de

de nos, com toda a evidencego. Essa percepgao pelos
nossa compreensao e indica

olhos a luz da natureza aumenta a
com clareza as coisas invisiveis que a nossa arte vai tornar vi-

Agora vamos explicar com
vemos abrir os olhos.

um

exemplo o modo como de-

A percepgao do macrocosrao nos levara a filosofia do
Grande Mundo, no qual tudo e visivel, podendo-se afirmar que,

A luz da natureza brilha muito mais que a luz do Sol, e
segundo a comparagao que fizemos entre a luz do Sol e a da
Lua, do mesmo modo a luz da natureza brilha muito mais alem

tudo o que tenha essa base sera

da capacidade dos nossos olhos

380

visivel.

e

da possibilidade do nosso
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nem

iluminado que

Sob essa

olhar.

Lem-

luz as coisas invisiveis tornam-se visiveis.

todas as estrelas do firmamento poderiam

fazer igual.

brem-se pois da suprema qualidade de seu resplendor.

£

necessario acreditar na re alidade das obras e todos de-

vem tamb6m

crer pois as coisas

sempre dao testemunho da sua

procedencia e quern tenha pouca fe nunca podera ver isto.
Quando algumas obras sao visiveis mas a sua origem nos pa-

devemos pensar que
do campo de sua luz,

rece invisivel
fora

isso acontece

porque estamos

Assim, quando ouvimos no escuro o badalar de

um

sino,

nessa circunstancia invisivel conhecemos entretanto a obra do

que 6 o som. Somen te se quisermos ver tambem o sino,
origem do som, devemos nos munir de luz suficlente para projeta-la na diregao do som e somente assim teremos condigao de
ver o sino.
sino,

A Lua e uma dessas luzes,
cura. O Sol ilumina de modo

uma

luz es-

mais fundamental. Por

isso e

mas no entanto

conveniente que nao nos conformemos
das

mesmas obras fazendo-as

luz maior e mais poderosa

visiveis,

que

esteja

com

e

a luz que irradia

mas que tenhamos uma
por cima da propria luz

das obras.

Todas

as coisas

possuem uma

luz e

cada luz ilumina a

coisa de onde vem, a qual permanece invisivel na presen9a de

uma
que

luz estranha. Aquele que e retido por suas obras alem
ele

do

em

tais obras.

Se acreditamos na obra tambem acreditaremos em seu autor. Se nao nos dirigirmos ao Criador depois de conhecidas as
suas obras e porque temos a fe morta e uma natureza infantil.
Esta certo que gostemos dos edificios, mas e logico que
gostemos mais ainda do arquiteto porque os primeiros nao podem nos ensinar nada, mas o mestre e que tem toda a ciencia.

Vejam

ainda outro exemplo.

Cristo era

mundo, sua
isso

uma

luz.

homem, andando

luz era invisivel e so se manifestava

OS que o reconheceram
e

em

em

pelo

que quiseram conhece-Lo e ve-Lo diretamente

isso aqueles

como

mos

tres

tendas aqui"

^^^.

Cada coisa tem entao a sua luz correspondente e as que
aparentemente nao tem e porque devem &er contempladas na
luz suprema, pois em verdade Ihes digo que .quem nao quiser
ver

com

corpos invisiveis ficara diante deles como se
a uma grande montanha numa noite de tor-

ela os

em

estivesse

f rente

mentas.

A

luz da

mais do que

com

natureza nos guiara e

com

a

Lua ou mesmo o

um

ela

veremos muito

Sol.

Assim deixamos estabelecido que normalmente so vemos
e as criaturas pela metade. E dizemos que assim come
Sao Simeao, o Estilista, nao pode conhecer com a sua propria
luz as obras que sc produzem pelos misterios da crucificagao,
ainda que conhecesse perfeitamente o firmamento astronomico,
tambem nao quis afogar-se nesta ignorancia, e dai a sua ansia
o

homem

para ver
encontrar

com
uma

toda amplitude o Criador da obra do

mundo

e

luz diferente.

Da mesma maneira devemos

procurar nos afogarmos diante

das obras, pois somente aquele que procura e
e e ouvido.

chama encontra

O que acabamos de expor sobre as obras deve ser entendido da seguinte maneira: quando nos encontramos diante de
doen^as cuja origem nao nos seja possivel conhecer por meio
do corpo visivel devemos acender a luz que nos permita falar.
Caso contrario as obras que essas doengas representam nos
mandarao

calar,

por mais que

isto

nos parega

que a outra metade

invisivel

do

homem

um

tanto incom-

poderemos reconhecer
existe realmente e que

suas obras.

suas obras encontraram

seguiram por

do sol, esta
do Mestre.

era tiveram que se submeter a luz que brilhava sobre
Ele, e sob a qual se dirigiu aos apostolos dizendo; "levantaretal

preensivel. Se nos guiarmos por esta luz

E, enquanto foi

verdadeiramente a sua luz
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Por

possa permanecer nelas e portanto nao queira deixar-se

conduzir pelo seu signo, nunca podera acreditar

Por

Ainda que vejamos as coisas sob a raesma luz
luz sera insuficiente para nos dar o conhecimento

caminho tao

teus,

^^^,.~ ^'"^^o ^ passagem da transfiguraeao no monte Tabor (Sao MaXVh. Sao Marcos IX).
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?

seu corpo nao e somente carne e sangue, mas uma coisa muito
brilhante para os nossos olhos grosseiros. Nessa parte estao as

doen^as

invisiveis

de todas as doen9as.

Estas causas, assim
as

como o corpo

doengas que produzeni, serao o objeto imediato do nosso
E digo que com o seu conhecimento conseguirao tornar-

medicos perfeitos,

tamos das enfermidades visiveis corporals, agora
e a vez das invisiveis, ainda que elas tambem sejam de urn
certo modo visiveis. Esta obra leva-nos para esse fim, porque
Ja

tern as

A

que

tr a

marcas do seu Mestre e o
maneira como

mente nada do que e

modo como

Ele as

poderemos reconhecer tudo

em

plicada separadamente

tern

fez.

isto sera ex-

cada livro e capitulo, pois definitivauma outra finalidade do que obrigar-

apreender suas causas, porque todas as obras
nos levam a Deus. Mais ainda neste caso, em que as obras
referem-se especialmente a nos, impondo-nos o dever de investiga-las. Com isso Deus nos faz compreender atraves de sua

nos a buscar

e a

divina Providencia que
se

muitas

coisas

em

seus tesouros escondidos encontram-

maravilhosas.

E

o

conhecimento delas nos

mostrara gradualmente a sua profunda e infinita sabedoria, saciando assim nossos pobres olhos e pondo a descoberto a gran-

deza (magnalia) de suas agoes sobre todas as coisas.
fi

conveniente e razoavel que abramos

bem

os olhos e co-

nossa disposigao no estudo dessas coisas, pois
em verdade afirmo que nao fomos criados para dormir mas
para velar e ficar atentos e disponiveis durante todo o tempo

loquemos tod a

Sua imagera e semelhanga? Digo que o diabo est^ tao longe
humana assim como a pedra ou a madeira.

,da natureza

^.r"" Mais
sobre o qual operam e

estudo.
se

If,

a

incrivel ainda e que o homem, depois de ter sido
do diabo pelo Filho de Deus, tenha sido langado sem
prote^ao alguma numa prisao tao horrivel. Precisariamos de
mais de um capitulo para explicarmos isto devidamente, pois
se ele nao e mais que uma obra do Criador, devemos acreditar
que existe nele uma causa muito maior e mais importante do
que aquela que possamos imaginar.

salvo

O certo e que Deus quer que conhegamos esta causa e
que nao abandonemos a sua obra sem ter estudado e investigado a fundo a sua razao de ser.
Ja que sabemos

com

minho somente com

que ilumina o seu ca-

a luz visivel da natureza torna-se injurioso

homem se transforme num verdadeiro diabo.
Nao e uma obra extraordinaria de Deus o fato do homem
possuir dentro de si um diabo, quando justamente foi criado a
384

util,

exatidao aquilo que corresponde a cada coisa,

mos

assim

como

como damos

lareiras para lutar contra o frio

do inverno,

tetos

para nos

proteger contra a chuva, e tudo mais que tem finalidade de dar

maior prazer ao corpo, por que entao nao procurar com mais
afinco aquilo que possa ser mais util e vantajoso para a nossa
vida eterna?

O

certo e que todo aquele que fere o corpo fere a casa

de Deus e

o diabo habita nessa casa, a destruira. For isso

se

convem sempre buscar

a causa pela qual cada obra foi realizada,

e se a sua razao visivel

nao nos convence, devemos buscar a sua
pode assim tornar-se visivel como

razao invisivel.

O

invisivel

se tivesse essa propriedade, e ficar presente

luz

de

modo que possamos

com

podem

mo

o

subsistir

em

homem que

nos

como doen^as

se difunde e

delas tanto na teoria

com

espirituais.

propaga

como na

espirito e visivel a sua luz ja

Pretendo

a sua propria

acha-lo sob o seu resplendor.

Essas doen^as estao escondidas nas grandes

homem

e indigno que ele o exponha aos ataques e sedu96es do diabo,
as quais o estimulam de tal forma que o sentido corporal acaba
tornando-se incapaz para qualquer governo ou dominio, fazendo

com que

a la dos carneiros e

sabor aos alimentos crus por meio do cozinhamento, e construi-

para cumprir suas obras.

Para o sentido corporal do

como

os pelos que existem nos lombos de outros animals, atribuindo

em
No

iniclais

'" e

Acontece co-

suas obras e atraves

pratica.
caso das doengas o
que constitui a metade do homem.

isso advertir

o

leitor

para que adote a inte-

o

—

167
'"Versahlen" no original alemao. Este termo era usado para destgnar as grandes letras coloridas, cheias de desenhos, filigranas e enfeites que
davam ini'cio as primeiras frases de cada capitulo nos anligoF manuscritos.
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assim possa compreender as enfermidades

Hgencia do visivel

e

que vamos expor

em

E

seguida.

dizer

sao visiveis e preciso que suas causas

que se todas

tambem o

as

sejam.

obras

Nao

se

perturbe ao ver que algumas dessas coisas nao estao expostas
k luz e lembre-se de que

alem do

Deus

as vezes

age

em

segredo muito

Sol.

Se ficar surpreso ao perceber que essas coisas existem con-

que no fundo e

sidere

um

verdade nao o sao e cada

umas das

Uma

erro chama-las de invisiveis, pois na

uma

delas nos mostra que todas

vem

outras.
casa,

por exemplo, e

uma

obra

visivel,

assim

como

o arquiteto. Neste paradigm a a casa e a obra do arquiteto e o
arquiteto a obra de Deus. As obras que temos diante dos nossos
ser vistas e examinadas. E digo que, do mesmo
procurassemos sempre o artesao que as fez, ele, seria

podem

olhos

modo,

se

visivel.

Assim a
nas.

E

fe

torna visiveis (conspicua) todas as coisas eter-

a percepgao das coisas corporais invisiveis consegue-se

SUMARIO

por meio de luz da natureza.

Nao

se espante pelo fato

de que

uma

coisa qualquer possa

fazer-se visivel e pense simplesmente que ainda

denado que

crianga, desde o

homem apesar de estar
em considera-lo assim?
uma vantagem.

Com
me

or-

se manifestasse assim.

Acostume-se primeiro a examinar as obras
mesmo que el as tomem esse estado.

Uma

nao estava

isto,

momento de

visiveis

antes

sua concepgao ja e

ainda invisivel nele.

Que

um

do-as

termino este prefacio pedindo que nao
conhecido este tema profundarnente.

fe,

assim

remos

em
ao
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quatro

livros.

primeiro examinaremos as doengas que padecemos pela
como tudo que com ela se relacione. No segundo ve-

as irapressoes

nos.

O

do ceu oculto

O

e as

maneiras como atuam

terceiro sera dedicado as doengas

modo como acontecem sem

teria.

Sao muitas as obras ilustres que convidam e obrigam a nos
aprofundarmos em sens estudos; nao so a nossa mas as de
muitos outros autores que descobriram e ensinaram diversas
coisas a este respeito. Se eles nao chegaram a verdadeira luz,
nao estranharei que estas contempla?6es sejam julgadas por
muitos como obra de sortilegio, prestidigitagao, maleficio diabolico e superstigao agourenta, que na verdade sao coisas falsas. E que Deus este j a conosco.

em

No

prejuizo existe

Certamente nenhum, e ao contrario e

leitor,

julgue ate ter

Para que entendam o que vamos dizer e preciso que saia filosofia e dupla. Na primeira tratamos das doengas
corporais. Na segunda, que agora comega, trataremos das incorporeas explicando as razoes de sua invisibilidade e dividin-

bam que

a interferencia

quarto sera sobre os segredos das forgas naturais que

operam pelas propriedades dos sens corpos,
razao

da imaginagao e
de nenhum a mafor a

de toda a

visivel.

Todas

essas coisas, obras da natureza, foram estudadas
toda a atengao. Este tratado da cur a (de sanatione) seria
imperfeito mesmo assim. Por isso ajuntamos um quinto livro

com

aos quatro que o

cebam a maior

compoem, coni o qual espero que todos

re-

satisfagao.
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O

Evangelho da uma curta expos 15 ao (synopsis) da forga
da potencia (potentia) da fe, com esta frase: "se a
vossa fe fosse somente como um grao de trigo e dissesseis com
a forga dessa fe: montanha, langa-te ao mar! A montanha de(virtus) e

sapareceria nas agua"^^^. Isto quer dizer que a forga que possuimos pela carne e o sangue e uma forga minima, sendo muito

maior

e mais importante aquela

mesma forma como podemos
sem ao menos perceber o seu

mesmo com uma montanha

que a

fe nos proporciona.

langar ao mai;
peso,

inteira

um

Da

grao de trigo

tambem podemos fazer o
com a forga da fe.

apenas

leva a compreender que as agoes maravilhosas
nos proporciona nunca podem ser conseguidas pelo
espirito do corpo visivel. Recordem, por exemplo, que a robustez de Sansao nao tinha nada em particular e que sua forga
Isto nos

que a

CAPITULO

^

homem

(0 que

I

adquire pela

fe)

devem estar baseadas nos ensinamentos de
humana nao pode explica-las e" isto e devido
de que tod as nos vem de Adao. A razao deve compre-

Estas coisas
Cristo.

ao fa to

A

razao

ender a doutnna de Cristo per
homem nao pode dominar per
quais se constituem

numa

uma fe muito
si mesmo as

firme, porque o

for? as da

fe,

as

luz muito viva cujo resplendor apa-

com muita

nitidez na base dos fatos. Essas bases, ou eleDeus nos deu para conhecermos corretamente a
medjcina corporal, existem tambem nas ervas, nas pedras, no
curso do ceu etc., o que e verdadeiramente maravilhoso, Devemos neste sentido fazer nossas experiencias na Eufrasia '^^ e
nas outras plantas analogas. Assim as obras poderao ser con-

rece

apenas era o resultado de sua fe. Assim tambem Josue e outros
persdnagens biblicos nos ensinam que a forga do nosso corpo
terrestre e sempre exigua ao lado da que a fe pode nos dar.
Compreendem claramente que qualquer esptrito e capaz de Iano Olimpo no mar Vermelho, despejar o oceano sobre o
Etna e outras coisas do genero se isto esta realmente na vontade
de Deus. Esses espiritos nao precisam do corpo, da carne nem
do sangue para ter tal forga que apenas e o resultado exclusive
da fe.
gar

mentCis que

sideradas

como

causas e motivos,

uma compreensao
As

com

o que estabeleceremos

verdadeira.

nao estao nos objetos para experimentar somente
o que concerne ao corpo visivel, porque este e apenas uma
parte do corpo total do homem. Ao contrario, cada coisa pode
coisas

e deve ser buscada nas palavras das sagradas escrituras,

que

fica

confirmado o empenho e o motivo que nos levou a

escrever sobre a

—

Nest a breve citagao do Evangelho parece que Cristo quis
"o que sois, e que forga e a vossa, oh! homens?"
verdade digo que a nossa forga esta na fe e que bastaria

dizer assim:

Em

o volume da

como

do

subgenero

Bartsia,

fe

de

um

grao de trigo para sermos tao fortes

E

ainda que fossemos simples mortals nossa
potencia e forga seriam tao grandes como as de Sansao.
OS espiritos.

Pela fe adquirimos qualidades espirituais. E, assim, tudo
o que realizamos alem da natureza terrestre deve-se a fe, que
atua no espirito atraves de nos. Na verdade nada valemos for a

do

espirito. Eis

Pensem

aqui o verdadeiro sentido das palavras de Cristo.

imaginem o que poderiam fazer
nao do tamanho de um grao de trigo, mas grande
melao, ou mais ainda!
nestes exemplos e

se tivessem fe,

como um

fe.

168
Eufragia: erva anual viscosa,
Euphrasia e da familia das escrufulariaceas.
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com

fe

genero
169

Sao Mateus, XVII.

19.

Sao Lucas, XVII,

6.
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Tudo

prova o enorme poder que o homem pode posSUIT e conservar sobre a terra gra?as h. fe. Ela o permite ir
alem dos espiritos e ainda subjuga-los, pois todos os espiritos
isto

nessas condigoes imobilizam-se diante do homem. Mais ainda,
digo que os espiritos sempre perdem todos os combates contra
a fe, que obriga-os a ficarem tranqiiilos deixando o nosso corpo

em

paz.

E

para isso basta apenas uraa pequena quantidade de

Se compararem

que bastara

uma

fe

isto

a urn grande

do tamanho da mais

pao

caseiro,

fe.

asseguro

insignificante das mi-

o bastante para vencerem os espiritos que quisessem assalta-los. Imaginem o que poderia fazer se a fe fosse do
tamanho de um pao inteiro.

galhas. Seria

Essa

chegou ate os nossos dias desde a mais remota
antiguidade, gragas a Moises, Abraao e outros semelhantes que
fe

souberam conserva-la
mostrando-se assim

e

sustenta-la

como homens

que estavam acima da natureza

com

todas as suas forgas,

extraordinarios

(mirabilis)

hum ana.

Aqueles que nao tiveram essa fe, e confiaram apenas na
no poder, e na forga errada, foram implacavelmente
vencidos pelos espiritos, diminuindo o homem {eaque ignominiae
redacii) at6 o ponto de faze-Io encurvar-se como diante de
um monarca poderoso, o qual adoraram como se fosse Deus.
sabedoria,

Esta nao e uraa forga adquirida sem necessidade de armas
ou alimentos? Que outra forQa sem ser esta dos espiritos poderia
obrigar a carne e o sangue a ajoelharem-se diante dela? Certa-

mente nenhuma. Saibam tambem que esta forga existe nos diabos e igualmente pela fe. Disto deduzimos um fato da maior
importancia: o bom e o mau uso que podemos fazer da fe.
O bom uso e a fe por si mesma. O mau uso e muito diferente
e falaremos sobre ele

em

Os diabos fizeram
do ceu. Apesar

pulsos

o bom

mos

estranhar que a

mesma

forme a permissao de Deus.

As contusoes que sao feitas deste modo sao de tal forga
que lembram aquelas produzidas por Sansao em seus inimigos
combate assim so e
com uma simples queixada de burro.

Um

com a autorizagao de Deus. E se isto nao acontece
com rauita freqiiencia e por que Deus nao quer repetir

possivel

ainda

em

demasia os seus prodigios sobre a

terra.

Apesar da fe nos permitir exorcizar a expulsar positivamente os demonios, ou langar montanhas ao mar, nao devemos
na realidade fazer tais coisas. Basta que creiamos. Se Sansao
pode fazer o que fez por meio da fe, sem duvida foi porque era
conveniente e necessario. Se hoje se repedsse

uma

uma

situagao e

necessidade semelhantes, nao apareceria apenas um,

mas

muitos Sansoes no mundo.

Devemos

acreditar no Evangelho, nas sagradas escrituras

e saber que nao e conveniente atuar

um

curar

Nao nos

olho doente,

como

aquele que para

arranca-o para que nao moleste mais.

e permitido realizar nada

em

que acreditamos, porque

aquele que para ter a prova de sua fe precisa do milagre, afasta-se

da

fe e atrai a condenagao sobre

Deus nao

devemos

disse que

si.

atuar,

mas

crer, saber e co-

nhecer a forga que a fe nos da. Os exemplos de todas essas

vem tao freqiientemente do Antigo Testamento e do
Novo, segundo a distancla que o tempo nos separa de uns e

uso da fe e por isso foram ex-

outros autores.

mos

tes.

pelem qualquer prova desse
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homem ferir uma outra
bem ou para o mal, con-

permita ao

pessoa invisivelmente usando-a para o

nao Ihes foi retirada, mas subordinada ao consentimento e a vontade de Deus {Deus providentia ipsis imperat). Por isso, e sempre que a fe nao Ihes
tenha sido suspensa, tambem tem o poder de atirar as montanhas ao mar, causar doengas e fazer outros prodigies semelhandisto ela

homem

assim como o Sol que ilumau.
I>e
qualquer maneira, as formina igualmente
e o
9as do seu poder dependera da quantidade de sua fe. Compreendendo assim estas possibilidades da fe nos espiritos, nao deve-

diabo atua sobre o

coisas nos

seguida.

um mau

O

Nossa

fe

no Criador

sobre a terra

Alem
sentem nenhuma

exprimi-la,

em

e de tal

modo

que, apesar de andar-

nossa carne mortal,

disso, os

apenas podemos

que acreditam verdadeiramente nao

necessidade de testar a forga de sua

fe,

e re-

tipo.
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A

de duas maneiras: nos homens bons para as coihomens maus para as coisas mas. Sobre o primeiro nada temos a dizer. Sobre o outro, escutem isso: quando
a fe se extra via para as coisas mas acontece o que as sagradas
f6 age

sas boas, e nos

chamam de "tentaeao". Tentar a Deus e empregar nossa fe para coisas diferentes daquelas que nos for am permitidas.
escrituras

Sem

duvida, ao agir assim estamos querendo experimentar e
nos convencer se isso e certo ou nao. E isto e o que nao de-

vemos

tentar i™.

Devemos

crer e

reraos expostos aos efeitos das

pur OS na

tentar.

Assim nao

fica-

fe.

Em
a

nao

palavras e nos conservaremos

verdade e

uma

oragao estranha esta na qual pedimos

CAPITULO

Deus que nao nos induza a tentagao

i^i^
pois se o desejo de
tentagao correspondesse a vontade de Deus, nao poderia deixar
as almas expostas a ela, abandonadas de sua protegao. Per isso

nao

tern precedentes

nem

acontece nunca

em

(Como

a fe

pode ser causa de doenga)

falei

sobre tod as as coisas sem akangar e

nossa vontade o

poder-nos livrar do mal. Deus nao deixa que os espiritos reaem tal caso nao existiria nenhuma
obra que durasse muito tempo no mesmo estado. E ainda que
lizem o qUe querem, pois

pudessemos separar as montanhas e colinas do nosso caminho
e andar em terreno piano, isto nao se realizaria, pois Deus quer
justamente que cada coisa fique em seu lugar. Fora isto, nos
per mite o mais livre arbltrio.
Acontece como o carpinteiro, que sabendo construir uma
casa, pode faze-la sobre um campo com a permissao do dono
do campo, mas nao em caso contrario. Tudo isto fica dito a
titulo de exeraplo sobre o mau emprego das forgas da fe.

Ate agora

chegar a tocar o motive de minha pratica, ou melhor,

pode

a fe

ser causa

Conforme

bem ou do mal, podera cocom as suas medicinas para
E do mesmo modo podera ad-

Como podemos

explicar isto?

Simplesmente porque por meio da fe deixamos agir o nos-

bem ou

dono do

uma

quando se

um

contra o outro, assim
ou nao que o carpinteiro

casa.

em

atua

como um artesao que depois de ter feito
com ela o seu proximo ou nao, conforme

nos

que teve ao

Convem meditar

ao

para o mal,

terreno, consentindo

faca pode ferir

foi a intengao

trata

e

de fazer

faze-Ia.

compreender bem

um mau

isto,

emprego da

fe,

especialmente

usando-a con-

-

,
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uso

medico, do

que Ihes trara a morte.

nico,

A fe

—

mau

nos.

minis trar a erva cidreira, que Ihes devolve a saude, ou o arse-

uma

171
Dizer no fim do Padre-Nosso: "e nao nos deixeis cair em tenta?ao", e completamcntc crrado, porque as palavras da Vulgata sac: "et ne
nos inducas in tentationem" quer dizer, "e nao nos induzas k tenta?ao" (Sao
Mateus, VI, 13. Sao Lucas, XI, 4) que conserva o mesmo significado no
grego com a palavra eigeneties, que significa aportar, introduzir.

em

nem
como

seu poder e

curar ou matar sens pacientes.

construa

O

um

for

com o

operar ou nao

como

170
clero espanhol chegou a usar esta frase como oposisao
radicalismo liberal: "Deus nos livre da funesta mania de pensar!"

de doenga, e o que se refere ao

das coisas que a fe pode causar

so poder para o

—

II

tra

OS principios para os

por

um

caminho

falso,

quais foi dada, dirigindo sua forga

acreditando que a verdade e mentira e

vice-versa.
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O emprego inconveniente das forgas da nossa t€ faz com
que aceitemos ess as situagdes indevidas e que usemos nossas
armas no que acreditamos que existe, sem ser assim de modo
nenhum.
Saibam que esta mesma coisa que forjamos ifabricatum)
a que chamamos de arma na nossa linguagem corporal, tambem podemos chama-la perfeitamente de espirito, ja que os eso que o homem faz sem usar os pes ou
maos, o que explica de certo modo sua mutua semelhan?a.
piritos

podem

Como

fazer

a fe precisa que todas as coisas possuam

ordem, sera

bom que recebam uma

uma

instrugao sumaria, ao

as

certa

menos

Quando em um determinado pais aparece uma doenga em
forma de epidemia, significando a sua presenga uma expiagao,
vinganga ou flagelo, pensam que seguramente e assim mesmo.
Nestes casos, apesar de tudo parecer natural e logico, a fe nos
faz julga-lo nao natural. O resultado disto e que as pessoas nao
querem concordar e relacionar estes sinais entre si, com o que
tendem a desaproveitar todas as ajudas naturais contra o seu
mal. Ainda que a fe nos permita fazer o bem, tambem consente
que nos conduzamos mal. E assim como a montanha que precipita-se no mar, o germen da fe tambem pode desaparecer.

A

fe

pode produzir todas as especies de

ervas: a urtiga
tudo quanto cresce sobre
a terra pode guardar a forga da fe, Assim, ela pode se tornar
responsavel por uma serie de doen^as.

a celidonia invisivel

O

etc.

—

—

grande numero dos seus

sinais "^^ pojs

chegam a perder a

acreditando-se condenados a desgraga que

tal

fe,

estado consome.

Deus quer que nos mantenhamos na verdadeira fe, com a
podemos curar e curar-nos. Levando esta fe dentro de n6s
acreditaremos que tudo pode ser possivel atraves del a, ainda
qual

sobre a fabricagao destas armas.

invisivel,

arma. Digo que a mesma forga que langa a montanha ao mar
pode fazer com que a terra nos ofenda ou nos envenene.
O mau uso da forga da fe nos levara a desejar o mal aos
nossos semelhantes e a condenar os homens a morte, ou a serem
coxos e aleijados. As doengas naturais tomam-se assim sobrenaturais. Quando essas superstigoes invadem e tomam conta de
como Cristo
um pais, acontece que seus proprios medicos
em sua terra
nao podem compreender nem explicar um

E

que nada se traduza extericrmente diante dos nossos olhos.
Por isso Deus quer que isto seja guard ado em segredo na
fe, sem nenhum a especie de demonstragao exterior.
Os verdadeiros medicos sao aqueles que trazem para nos
as obras da caridade divina, nao perturbando com suas obras a
fe que guardaraos no fundo do nosso ser e com a qual podemos
caminhar sobre as aguas. ^'^
A razao porque Deus permite que a for$a da nossa fe seja
usada as vezes para fazer doentes, e que sobreviva a superstigao, esta fora do alcance do nosso entendimento; sobre isto Ele
e o unico juiz.

impedimento para que os humanos empreguem livreo poder da fe esta precisamente na vontade de

ineute a forga e

£

podemos matar e- pfovocar-nos mutuamente
^^s pao devemos faze-lo. E se as
coisas ^cofporais nao ^ao toda liora o testemunho do seu poder
e-dos -males 'que podem'-rioy^tira/eaj^-o-me^rao podemos esperar
e pensar da fe, 'p6i*qUe;''ftisto somos como^ os espiritos. E como
eles, podemos fazer invisivelmente tudo o que o corpo faz de

uma

certo que

maneira

visivel.

Nao
prescindir
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»

infinidade .de inalel)

e possivel,

com

efeito, repelir

a fe de nos

mesmos nem

do instrumento que nos da como uma verdadeira

172

Quer

— "Nemo propheta acceptus
*'ninguem e profeta em sua
— Conhecida passagem da

dizer:

173

est in patria

sua",

Sao Lucas, IV. 24.

terra".

Bfblia.
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precise atribuir

—

e nao a outra coisa

—o

alivlo das

doenQas

e enfermidades.

Digo isto para que saibam que, apesar das rezas e pedidos
a misericordia divina, nao se alcanga a saude e ao contrario
se consegue logo atraves da fe de uma maneira maravilhosa
(miro modi), e

deve as suas proprias crengas. Sobre
que eu me propus falar, porque nunca devemos curar pela fe mas pela misericordia divina. A 16 nao nos
permitira dar a vista a um cego de nascenga nem devolver a
vida a um morto. Isto so se consegue pela oragao e pela miseriisto se

este tipo de cura e

cordia divina*

CAPITULO

Ouando usamos nossa fe somente para que uma montanha
mar ou para que um determinado espfrito entre

111

se precipite ao

(Sobre o discernlmento da

A

em

fe)

no sentido de nao considerar a de
mas aquela que e inata em Deus Pai.
Nao trataremos aqui da fe a qual devemos a nossa Salvagao,
Cristo

fc deve ser entendida

como

salvadora,

porque ela somente vai e volta na pessoa do Cristo. Tanto e assim
que Cristo nao disse que se acreditassemos nele as montanhas
se precipitariani no mar, mas que nos salvaria se acreditassemos
nele.

Em

sua qualidade de Filho de Deus, Cristo nao salvou
ninguem da doenga ou da morte. O que Ele faz e em fungao de
ser a segunda pessoa da divindade. Essa e a sua verdadeira
forga.

Ouando esteve entre nos limitou-se em nos livrar do demonio das pompas e vaidades da terra e do inferno. Por isso o
povo ignorante que nao queria crer nos testemunhos das escrituque Ele revel asse os sinais e as obras que somente
o Filho de Deus podia fazer. Assim, ao ver e crer em suas
obras, reconheceram Jesus.
ras precisou

Neste ponto convem observar a questao da saude e da cura
Quando Cristo devolve a saude a alguem, seja por

(sanatio).

Ele

mesmo ou

nao como

um

em
mas

atraves de outro

resultado da

fe,

seu nome, a cura acontece
pela virtude de Deus: suas

preces e ora^oes obtiveram a misericord ia
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do

Pai,

a

qual e

nos, agimos segundo o orgulho enquanto recusamos obter
a misericordia pela ora9ao, consider ando-nos como deuses e
usando o poder da nossa fe para mutilar-nos ou fazer com que

sejamos desgragados.
Se Deus permite essas coisas e para que comprovemos o
fe. Que podemos causar
doengas com ela assim como curar. Isto, conforme o direito
alemao, entende-se como uma vida desesperada no qual vivemos, obstinados em nosso erro, esquecendo-nos de Deus e de sua
poder, a forga e a virtude da nossa

misericordia.

Desde o comego do mundo tod as as doengas apareceram
sempre umas depois das outras, o que fez que o povo as considerasse estranhas e singulares, dando-lhes o significado de flagelo ou castigo divino. Invocando os homens mais respeitaveis e
poderosos nestas horas de angiistia, acreditando assim estarem
sob sua protegao contra os diver sos males e feridas, cairam na
supers tigao sem perceber que esses males devem ser evitados e
prevenidos por meios completamente diferentes. Com isso a fe foi
mal empregada em diversas ocasioes, especialmente pelos egipcios, contribuindo para criar entre eles e em outros povos pagaos
a pior das idolatrias. Este mau emprego da fe continuou ate Esculapio e Macaon, que se aderirara tao firmemente aos principios da medicina e ao curse natural das coisas, reconhecendo e
consideraiido as doengas como fenomenos naturals, descrevendoas e revelando-as nos livros de acordo com a natureza e nao
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pela sua quaiidade de pragas e castigos. For este meio

sem duvida conseguiram atenuar a perversidade da ma fe e o uso nocivo de suas inspira^oes, como convem ao conhecimento que o
medico deve

ter destas coisas.

^'^^

um aldeao, Pois se estes santos sao capazes de produzir
doengas sobrenaturais, o seus simbolos terao o mesmo poder,
porque na linguagera da fe tanto vale o espirito como o corpo
cara de

Estas ideias, desapreciaveis apesar de tudo, cresceram e se
difundiram igualmente entre os cristaos de tal maneira que,
assim como os pagaos tiveram seus sacerdotes de Apolo {Sacerdotes apollineos), eles tiveram os seus, fazendo-se antonistas,
wolfgangistas

dos sonhos. Essa forma de fe nos e langada do mesmo
como se tomassemos o cajado de Sao Dionisio, a roda de
Santa Catarina ou o gancho de Sao Wolfgang e o atirassemos na
rito

jeito

atuando assim a fe, esquecendo tod as as
misericordias e oragoes dirigidas a Deus, e ocupando-se somente
das boas aparencias e em arrojar montanhas ao mar.
etc.,

Com respeito ao que acontece em nossos dias digo que a
maioria passa a vida tirando uns aos outros a montanha dos
do ventre, ou outras partes, a ponto de nao deixar urn so
membro nem urn a so doenga ao abrigo desta montanha. Estas

do

verdadeira arte da medicina nestas doengas.

Ouando a fe e raal usada aparece a superstigao que nos
obriga a atuar (negotium sumere) e a nos ocupar com a mesma
montanha que tentamos expulsar. Assim confundimos a montanha com OS santos transferindo para ela o poder correspondente aqueles, e tomando uma coisa pela outra.

E
tanha,

ainda que nao possamos langar os santos

podemos no entanto

como a mon-

arrojar a fe esculpida {scitlpit),

ou

melhor, suas imagens. Ess a fe pode dar o valor dbs santos as
suas replicas plasticas, as suas esculturas e imagens, assim como
nos mesmos que podemos desta maneira langar os santos ao mar.

que na realidade estao intimamente unidos, sendo

um como o outre bons
Quem pode duvldar que

e eficazes.

possamos colocar a forga que Deus
deu ao nosso corpo terrestre nesses idolos de madeira, mediante
a fe? Ninguem, porque tudo o que o corpo faz ao corpo, a f^
pode fazer tambem.

As doengas

pes,

doengas sao pois sobrenaturais precis amen te porque obrigam
aquele que langou a montanha ao mar com a forga de sua fe,
coloque-a com a mesma fe no seu lugar anterior. Assim e a

espirito,

tanto

e as curas

adquiridas e conseguidas desta

ma-

somos nos que fazemos e nao o diabo, o qual sem duvida
delicia profundamente com isto.

neira
se

Saibam que a

fe

inclusive a morte, tao

pode produzir tudo o que o corpo produz,

bem como um

tiro

de arcabuz.

Que

este

exemplo ilhes sirva de ensinamento e aprendam atraves dele
que somos visiveis e corporals, mas alem disto e ao mesmo tempo nao o somos, e que tudo o que faz o nosso corpo visivel,
o in visivel tambem faz.

Saibam tambem que as imagens tomaram sua forga da sua
forma especifica (in specie). Por isso, quando modelarem uma
estatua de cera com o nome do seu inimigo e a ferirem, estarao
ferindo tambem a pessoa. Ao permitir que fagamos essas coisas
Deus quer mostrar tudo o que somos e o que podemos, mas nao
para que as realizemos a nao ser se desejamos provar e tentar
a Deus. For isso digo: pobre daquele que se per mite semelhante
coisas!

Dai nasceram as imagens dos santos entalhadas na madeira.
Devo dizer que assim como o corpo movimenta e gesticula
{ludi et gesticula tur) conform e sua fantasia, tambem a fe pode
animar com um sopro idolatrico ^'^ esse mesmo poder do espi-

Os feiticeiros e encantadores {incantadores) trabalham precisamente assim: fazendo moldes, gravando imagens nas paredes,
golpeando-as e ferindo-as com varas e ganchos e ao mesmo tempo com

—
—
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Sao Wolfgang foi bispo de Rogensburgo no seculo 10, faltando
outros detalhes sobre sua seita.
175
"ein Geistgotzen" no original alemao, diferente das tradii^oes
latinas

que empregam os terraos "espiriiale doJum" e "spiriialis statuae", c
tradu^ao francesa que adota a palavra "larve": larva (?).

mesma da
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seus espiritos, gragas a fe

eles t§m,

mas da qual Deus

Dal tambem vieram

vam

as mulheres

OS retratos das

com

esses

removedora de montanhas que

encontra totalmente ausente.

se

amantes (amatores) que encantacomo o de modelar

sortilegios variados,

amadas com cera enterrando-os em seguida sob
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a lama, satisfazendo e excitando assim seu espirito

com

a luz

invisivel.

Os

por OS pes na
egipcios,

figuras segundo o

tambem talharam diversas
curso do firmamento, sem perceberem com os
caldeus,

outros

e

seus olhos ingenues que todos esses movimentos e palavras das
est^tuas estavam alem

Tod as

do poder das for^as da natureza.

somen te sao

estas maravilhas

possiveis

com o

con-

sentimento de Deus. Contar a quantidade de encantamentos que

magos conseguiram —
consentimento de Deus —

ainda sem saber se os fizeram

esses

te

OS pes pela cabega

se constituiria

com

no mais surpreenden-

dos relatos e a cronica mais maravilhosa.

Na realidade Deus permitiu essas coisas para que as conhecessemos e soubessemos que nos tambem podiamos fazer as
montanhas desaparecerem no mar e tornar invisiveis os nossos

se for feito urn

Em
invisivel

mau

Tudo

uso da

isso

pode

voltar-se contra o

corpo

fe.

resumo: a

fe confere

como um

espirito

si

mcsmos c
que Deus

Nao devemos

nos surpreender se estao descontentes

com

esquecendo que Deus nao recomendou Sao Pedro a ninguem. Tambem seguindo os costumes dos antigos egipcios e pagaos, fizeram derivar de Apolo o apostoio Santiago,

Apolo como seus semelhantes puderam chegar
Por isso um menino nao deve ser chamado de
Apolo nem Santiago, pelo fa to de receber o espirito. Na verdade somente os especuladores da fe, cujos nomes ninguem conhece realmente, puderam tentar trazer a montanha ate nos e
com isto nos tentar, da mesma forma como aqueles que tentaja

que,

tanto

a isto pela

ram

fe.

a Cristo.

Ouem quiser tentar e produzir os sinais da fe continuamenesquece que somente devemos crer, sem pedir nem esperar

que sc produzam essas manifestagoes. Ao contrario, podemos e
devemos pedir os sinais que a miser icordia divina nos oferece e
que vem verdadeiramente de Cristo. So devemos consider ar cristab o que se deduz da misericordia, do amor e da fidelidade, e

que todo o

res to, inclusive Santiago e Apolo, estao muito longe
tendo se equivocado assim tanto os cristaos como os
pagaos.

disto,

ao

homem o

poder de

se tornar

criando nele tudo o que o corpo

que somente por suas forgas e incapaz de realizar.
A menos que a Providencia divina disponha outra coisa, nao e
possivel reunir as virtudes do espirito e a forga do corpo, Se
Deus quiser fazer alguem doente sem alter ar sua forga ou seu
bem-estar, o prejudicaria em suas maos ou em seus pes. Deste
mesmo modo pode prejudicar a fe dos impios (improbi).
imagina

por

e de se estranhar

ess a adora^jao,

te,

proposito das imagens.

terao que se julgarcm

com a que nao

se afaste definitivamente.

corpos e espiritos.

Falo assim para evidenciar a necessidade que temos de
aprofundar pela fe a razao de set dos santos, a virtude e o poder
do qual estao investidos para dar aos homens a saude e a doenga, de acordo com os fundamentos que a doutrina observa a

fe,

'^^,

e

Diremos finalmente que esses sinais dos santos sempre foantes da vinda de Cristo, e por isso nao
pod em ser honrados ou louvados cristamente ''^, pois sao tao
velhos como verdadeiros avos, e a fe crista nao os tem.

ram usados, mesmo

Tambem eles se esqueceram grosseiramente que ninguem
que nao tenha feito mal uso da fe pode por isso ser censurado.
Ouer dizer, cairam em superstigao, com a qual pretendem devolver a saude {sanitas superstitionis) quando sabemos que, na
,

realidade, toda cura
cia.

A

emana exclusivamente da divina Providen-

medicina constitui

e sempre

uma

a^m

o melhor exemplo de que a cura

obra de misericordia.

Deus, que criou e deu aos nossos olhos e a nossa lingua a
volupia e a aptidao para nos conduzirmos segundo o nosso arbltrio,

disso

conhece perfeitamente as feridas e doengas que por causa
adquirir, criando com a ciencia infusa da divin-

podemos

Os homens
conseguir

um

cuja fe mereceu a confianga de Deus podem
grande poder, que se for mal empregado, enfiando

^"^^
-- GriHot de Givry disse: 'Ha hitppe dans hi }oi"; "o penacho na
fe" (o senttdo de iim passaro com um penacho na" cabefa nao acreditamos
correto).
portuguSs pode-se dizer tranquilamenle "cnfiar os pes pela
cabesa", ou tiocar os pes pela cabesa, que significa colocar as coisas no
lugar errado.

Em
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—

"a

christianis

dimanasse judicari non possutit"

(Paltenius).
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dade toda a medicina e todos os homens nela corapetentes, quer
dizer, os medicos que sao bons conhecedores das doengas
e das
medicinas necessarias para cada caso.

vacas "8; prova de que
usar da fe
destruido

com

o seu poder

liber dade,

com muito mais

esta limitado e nao pode
porque, se pudesse, ha muito teria

violencia

do que podemos imaginar.

"''

Ao homem,

sendo o ultimo ser da criagao e existindo a misericordia somente com ele e a partir dele, jiao sera dificil compreender que e devido a misericordia e nao a fe todas essas
coisas maravilhosas.

Observem aqui que do mesmo modo que a saude vem da
tambem vem da misericordia, e de igual maneira tudo
o que Deus criou colabora para a certeza da primazia da misericordia sobre a fe. £ certo que o Evangelho de Cristo
afirma
que "os sinais serao manifestados", mas isso deve ser entendido
no sentido de que o poder e a forga pro vem da fe e nao da
medicina,

misericordia, a qual corresponde levar para a fe segundo o caminho devido.

A

proposito disso devemos fazer uma ressalva uma vez que
toda especie de sinais pode ser produzida, sempre que Deus o
permita, sendo justamente seu ardor contra nos o que melhor
estimula a misericordia de

O

Deus a nos prometida.

designio do diabo nao e outro que o de causar a nossa

ruina e nossa danagao e o de excitar a nossa maldade, levandomau uso da fe para que fagamos tudo aquilo que nos
passe pela cabega, sem nenhum freio.

nos ao

Se apesar de tudo o diabo ainda acredita que nao somos
tao desgragados assim, acrescentara coisas suplementarias, con-

tudo de nenhuma utilidade para ele nem que com isso ganhe
mais algum poder para o seu reino. Seu desfgnio e fazer-nos desesperar da misericordia de Cristo, seu inimigo, e destruir toda
a nossa esperanga, nosso amor, nossa fe em Cristo, porque s6

assim poderemos ser condenados. For a disso todo o seu esforgo
sera

intitil,

Os

esteril e infantil.

espiritos diabolicos

podem determinar impressoes

;

aces-

sorias (ludicrum accesorium) atraves das santas invengoes (apiul

commentitios divos) dos pagaos e cristaos. Algo assim como se
um aldeao muito rude vendo o artesao trabalhar o euro fino
quisesse que o

o diabo

se

mesmo fosse realizado com excrementos. Por
em deixar os seus sinais nos porcos e

conforma

isso

nas
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—
_

Forberger.

Pahenius tornou

este

paragrafo muito mais dramatico dizendosese et truculentio remexhiberet etc."

omnia ermsset stravmetqtte atrociorem

402
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f

cendo a sua boca

e

olhos

com

os raais espantosos e variados

sinais.

A

origem da doenga

foi

atribuida a diversos santos, aos

quais irritamos de muitas maneiras.
vingar-se neste

E

eles,

impossibilitados de

mundo^ dada a pobreza e aridez da

fizeram la do ceu desse

modo

terra,

o

terrivel,

Isso chegou a ser artigo de fe, de uma fe semelhante aquela
de transportar montanhas. Conseqiientemente, criou-se com esta
crenga uma especie de duende^^i que penetra em nosso corpo
e que, agindo de

gasse

pelos

um modo

invisivel,

nos agita

como

se nos pepara um e

cabelos e nos sacudisse, jogando-nos

outro lado,

CAPlTULO

Se a medicina alivia as nossas doen?as que

IV

vem das coisas
que a fe nao pode operar se nada deu resultado
e OS medicos se encontram prostrados no mais complete desespero?
naturals, por

(Da doenga chamada doenga de Sao Valentim)
(Epilepsia)''"

fi

Podemos agora saber que o curso natural dos astros e outros
elementos atingem os homens e neles produzem uma doenga que
aniquila o desgragado que a sofre, destrogando-o, agitando todos
OS seus membros, macs e pes com convulsoes terriveis e distor-

curioso contudo observar

mo

as variagoes celestes, a ponto

algumas acreditando nas

estrelas,

Aos medicos compete

—

180
Paltenius a subintitula "man caduco". Alem disso seria um Irabalho impossivcl numcrar todas as doen^'as que receberara nomes de santos
durante a Idade Media. Todos eles eram consider ados como causa e remedio
de uma grande quantidade de doencas. Ainda hoje restam alguns exemplos
deste costume antigo. Cilamos, entre os principais, Sao Willibrord, patrono
de Echlcrnach, na Prussia, onde uma romarja anual, nas. segundas-feiras de
Pentecostes, atrai numcrosos peregrinos que dan<;am diante das reliquias do

(como alguma gente simples

o fez) de que modo influenciam, aumentam
doengas as mudangas da Lua e dos planetas em

de

e

jd

irritam essas

geral,

assim co-

criar determinadas seitas,

outras nos santos.

nessas circunstancias opinar sobre as

contradigoes das seitas, ordena-las, explicar e revelar o verdadeiro fundamento das coisas.

santo.

Santa Liberata de Beauvais, conhecida tambem nos cantoes franceses da
invocada para arranjar maridos, combater a esterilidade, doen^as do
estomago c a anemia etc, Nossa Senhora dos Altos de
on contour e oh
sanlos Lubino, Mamerto, Humberto, Liveriino, Hourmiaule etc. na Bretanha e
Normandja, padroeiros das dores de cabeea e de barriga, da loucura e o
medo. Nestas regioes do norte da Franca os santos milagrosos de eficacia
popular contra as doen^as sao muito numerosos. Dr, Liegard (Paris/. 1902-1903) Ihes dedicou uma tese notavel: "Les Saints Cmerisseurs de la Rasxc
Suifa,

M

Bfctagne".

Na Espanha vencra-se a Virgem do Remedio e do Amparo; Nossa Senhora das _Febres em Valenga, contra o impaludismo endemico na zona dos
arrozais; Sao Ramon em AndafuzJa, para proteger a fecundidade e conseguir
parto feliz; o Santo Cristo de Medinaceli, em Madri, para resolver problemas
intimos. Santo Antonio para os soiteiros, e muitos outros.
Os santos citados por Paracelso sao de dificil identifica^ao. Nao sabemos
exataraente quern e esse Sao Valentimus ou Veltin. Os botandistas (jesuita
que faz parte de uma sociedade destinada a publicar e criticar os textos ori-
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ginais das vidas dos santos) recolheram 28 personagens com este nome. O
Sao Valentim aqui citado parece ser o bispo de Passeau (por volta de qiiatrocentos), patrono da epilepsia. Sao Bernardino de Sena (Sermo 1, in quadrages, art. 3) atribui ao contrario esse patrocinio a Sao Bartolomeu, e Vanini
{de admirandis naturae arcanis: Lutetioe 1516, Dial. LVIII) o refere a Sao

Joao.
Seja sob

uma ou

outra protccao,

parece que Paracelso se refere aqui ^

epilepsia.

181

—

Ein Moulin (alemao), virincuhis (latim), iwntouncuJus (francos).
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do que os outros

maior poder curativo, e assim designa-

e tinha

ram muitas doengas com o nome

'

dele.

tambdm foram
chamadas "penit^ncias de Sao Quirino". Com isso fizeram numerosas imagens do santo para advogar, com a sua fe, a sua
As

uiceras e os reumatismos das pernas

^^'^

prote^ao.

Do mesmo modo
cadas a Sao Joao,

levantaram monumentos e imagens dedi-

tambem muito

popular, ao qual atribuiram
por estupidez a autoria de numerosas doen§as.

De

que acabo de narrar

tudo

por causa da adoragao

e

a que tudo isso levou, nao vou dizer das minhas suspeitas de

CAPITULO V

que o diabo tenha entrado
de tantos desses

(Sobre a doenga que produz chagas, uiceras
e apostemas chamada "penitencia de
Sao Quirino" e 'Vinganga de Sao Joao")'''
(Tumores, varizes, furunculos)

No homem

tivas naturezas,

feito

com

di versos tipos

a fornicagao, a avareza,

podem

um

esses vicios degr ad antes, e assim opera a fe

Alem
nais,

nem

efetivamente levar o

fe

o povo perceber a maldade de suas obras

a

produzindo

tudo isso e que seja o autor

maldosa e a numerosas
estimuladas pelo demonio, que fica satis-

fornicaeoes e vilezas,

a natureza corrosiva e muito poderosa de ad-

da lugar

em

realidade.

povo a perdigao, empurrando-os a

rachadura e ruptura da carne e da pele.
Como OS sais sao tao numerosos, compreende-se que possam
atingir-nos de muitos modos ^^^ de acordo com as suas respecsais

Na

e outros tantos vicios desagradaveis

isso tod OS esses

guns

sinais.

disso

"*5

sem deixar

estimulando

com

procedimentos e sacerdocios.

o diabo nao poderia

os grandes

nem

suscitar sozinlio esses si-

os pequenos.

O

que sem duvida pode

fazer e introduzir-se ao lado de tudo isso e confundir os sintoeles sao produzidos, para
nefando proveito possivel.

mas, quando

de dor e de doen?as.

O

com

isso tirar

todo o

povo, antes que descobrissem o verdadeiro sentido da
medicina, pensava que a doenga de Sao Quirino era analoga
as demais doengas, tendo essa superstigao durado at^ o tempo
dos cristaos, que acreditaram que Sao Quirino era mais santo

—

Os bolandistas registram onze santos diferentes com o nome do
um dos quais foi bispo e martir e Panonia no secuio 4, Grillc^l
de Givry acha que Paracelso quer se referir a Sao Cyrinus, ou Quirino, mdrtir
de Roma no ano de 269, cujos restos mortais foram transportados na Idade
Media para a Abadia de Tegernsee, na Bavjera, e que realizou em vida diversos milagres e curas. Parece que nenhum desses santos i o Sao Cyr, patrono da cava! aria do exercito franees.
A doenca em questao, na qua! este santo era "especiatista", seria a das
dlceras escrofulosas e os abcessos da garganta, que ainda sao conhecidas em
alguns povoados da Suifa com o nome de doentja de Sao Quirino.
183
A palavra original alema e '"Entbohret", que Palteniiis traduz
per "excitar a agita^ao do corpo", e GriUot de Givry por "'percer" Cpicar,
182
"Quirinus",

—
185 —

184

—

perfurar, atravessar).
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"/>iV

Fliisxigen

Schenkel"

em

atemao,

ou "ulcerosa crura",

em

latim.

I

Refere-se as orgias e bacanais que as peregrinaeoes motivaram
aos aldeoes desses lugares, e mesmo os peregrinos, que se comportavam como
pagaos entre as multidoes medievais, precedendo em varies s^culos ao que
hoje chamamos de "indiistria dos santuarios". As longas caminhadas, as procissoes, as freqiientes subidas penosas aos monies ou montanhas mais ou
menos "santas", os rigores da intemperie etc. em gente nao acostumada ou
verdadeiramente doente, traziam como conseqiiencia a aparicao de numerosas
dbres reumdticas e uiceras especfficas.
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credulidade do povo, que ele acred itasse, vencido por essa contuma?. persuasao.

O

Santo Antonio dessas historias nao e nenhum senhor do
nem soprou em tempo algum nenhum forno ou diamine;
nao e pois nenhum senhor dos elementos e, se hoje vivesse, reconheceria tudo o que venho falando e hater ia a mao no pel to
fogo,

em, sinal de penitencia.

Esse Santo Antonio nao deve ser confundido com Vulcano
que nunca apagou o Etna^^"^. Apesar de tudo
isso todo
mundo acredita que ele e obrigado a apagar o fogo
de tod as as pern as pod res e tnchadas. Nao ha duvida que enquanto viveu realizou algumas dessas curas, mas nao em maior
grau e numero do que aquelas que podem ser consideradas juse posso afirmar

CAPfTULO VI
(Do fogo natural, chamado tambem de

tas.

Nada

disso pode, por outro lado, ser-nos hoje de utilidade,

como pode ser lido no livro d6s
que o exclui da catcgoria de mero bruxo ou encantador.

pois tudo isso ja foi consumado,

"Santo Antonio")^''
(Erisipela, gangrena, colera)

santos, o

No

entanto a fe foi realizando a sua obra, forjando

com estranho e
que do mesmo modo que este,
Santo Antonio

A

natureza produz

tambem um fogo alimentado pelo

en-

ferreiro

do homem, do mesmo modo como o relampago e as estrelas cadentes fazem no ceu, e os fogos f^tuos das minas e cemiterios. Esta doen?a contudo nao foi descrita pelos medicos segundo a sua verdadeira origem, ainda que a natureza a tenha
xofre

quando poe o

ferro

um

com Vukano,
o fogo como um

intenso parentesco
sopra, estimula

em

brasas sobre o forno.

Se em vez disso observassemos atentamente e compreendessemos o curso espontaneo dessas coisas, veriamos como tod as
essas doengas

perdem a sua forga

natural.

**'^.

indicado atraves dos resultados e das obras da medicina, ja que
se

conhece perfeitamente a sua essencia natural.

Os pregadores
forgar ess as coisas
elas

com

desses males expiat6rios contudo, de tanto

em

versos e refroes, e de tanto se refer ir a

sens estilos de or^culos, conseguiram, apesar

da

in-

—

O fogo de Santo Ant6nio, ou fogo sagrado, nao 6 outro que o
ardentes", cuja natureza nao conhecemos exatamente. Sua prime! ru
apari^ao foi no ano de 954, quando Frodoardo o descreveu. Depois arrasou
a Fran?a e grande parte da Europa Ocidental com sucessivas e terrfveis epidemias (993, 1089 e 1130).
do ano de 954 foi caracterizada pelas dores o
contorsoes das entranhas, o que nos faz pensar em colera ou algo parecido.
Na epidemia de 1089, alem disso, os membros enegreciam e se desprendiam
do corpo, como uma variedade de peste, gangrena, ou lepra. Seu nome veio
do fato de que todos os doentes que foram a Abadia de Santo Antonio, em
Vienne (Fran<;a central), se curaram.
186

"Mai dos

A

187
188

—
—

.

Celebre vulcao da

Todo

vacao aguda e de

Segundo Paltenius, o fogo de Santo AntSnio seria a erisipela. Posteriormente ela foi atribuida tambem a gangrena e a furunculose grave ou antrfis.

ma^ao tambem

foi

Sicilia.

este capitulo, principalmentc o seu final, 6 de uma obseruma precisao critica notavel,
natureza ciclica da infla-

A

muito bem observada.
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1

M

(Die Frau Trojfeay^^ de carater tao especial, tal orgulho e
obstinagao contra o seu marido que quando este Ihe ordenava
qualquer coisa ou a importunava, fingia que estava doente por

meio de uma

de simulagoes estudadas previamente. Nessas
tomada por uma forga sobrenatural

serie

clrcunstancias parecia estar

que a obrigava a dangar, sabendo que esta atitude era muito
desagradavel para o seu marido. Adotava uma serie de gestos
e atitudes como se tratasse realmente de uma doenga, com saltos,

gritos,

contorsoes e cantorias,

movendo suavemente

as ar-

{parum movebat ex artubus convellabatur) e dormindo em seguida. Assim conseguiu tudo o que quis do seu marido,
ticulagSes

fazendo-o pensar que estava

CAPITULO
(Sobre a doenga

Sao

VII

chamada

mesmo

doente.

Depois muitas outras mulheres aprenderam esta artimanha,
instruindo-se mutuamente sobre os sintomas da suposta doenga.

"Baile de

Vito'"^^)

O

povo entretanto a conslderou como uma penitencia e coa pensar na causa que poderia destrui-la. No comego a

megou

dirigida para Magor, ^^* o espirito pagao, mas logo a
atengao popular foi dirigida para Sao Vito, do qual fizeram um

fe foi

(Atetoses, corea, Parkinson, histeria, neuroses

de situagao, sono e sonhos)

falso deus,

dando o seu nome a doenga, Pouco a pouco

crenga se difundiu e

Com ligeiras variances, segundo seus comentaristas, esta
doen^a apareceu da seguinte maneira:
Existiu

numa

cert a

—O

epoca

uma

mulhei-

chamada Trofea

—

189
Baile de Sao Vito
Die Vei'tz Tuniz —, dan^a de Sao Guido,
traduzido por Paltentiis como ^'chorea htsciva, slve chorea viti, xt've metaphora" e que verdadeiramente corresponde a este gnipo de afec?6es coreiformes que a clinica atual situa nos centres diencefalicos e nas vias nervosas
foi

exlrapiramidais.
Baile de Sao Vito apareceu pela primeira vez em algumas cidades
ribeirinha do Mosa e do Rin em Julho de 1374, quando miiitas pessoas
cornesaram a da near como ncuroticos possessos. £ possivel que a peregrinat^ao
a Ermida de Sao Willibrod, em Echternach, tenha sido causa das primeiras

O

curas dcste hjsteiisnio coletivo.

nao podemos precisar por que esta danca patologica tomou o
de Sao Vito. Os bolandisias colecionaram seis ou sete santos com este
nome. O citado por Paracelso deve tcr sido um dos martires da persegiu^ao
do imperador DioclecJano, e que tinha diversas capelas e ermidas na Suabia
e em Rottestein. Estes San, Veit, ou Wit, na Alemanha, e Guy na Franga,
tern um nome estranhamente semclhante como o termo "gui", que designa a
parasita sagrada dos car'valhos e azinheiros, e com o "wy" alemao que significa a uniao on fecundagao, Segundo Vanini, Sao Vito era celebrado tambem
em Bari (Apulia-Italia meridional), nao para a epilepsia, mas para as mordediiras de caes raivosos,
190
Este caso de Trofea pertenct; exclusivamente a Paracclso. nao
existindo nada a respeito disto na literatiira medieval.
Hoje

com

esta

enfermidade na qual cairam todos
aqueles que gostavam de dangar; assim se perpetuaram o baile e
a doenga.
ela a

Vejam como alguem pode facilmente se aventurar numa
nogao preconcebida e com isso criar uma verdade, cuja reiterada
afirmagao vai aumentando o poder de sua crenga e de sua eficacia, acabando por afirma-la definitivamente. ^^2 Deste modo
sao geradas muitas doengas e nao somente esta danga. Quando
alguem se persuade desta estranha possessao, cria a verdade em
sua ideia preconcebida, da mesma forma como aqueles que se
orgulham de estar afetados pela doenga de Sao Valentim ^^^ na
qual caem logo em seguida. ^^

nome

—

410

191

192
tal

— Espirito maligno da desgra?a da destruigao.
— Eis aqui o principio da propaganda em seu mais

como

e

vasto sentido,
hoje i desenvolvido, desde os anuncios comerciais at6 aos sisteraas

politicos.

193

—
—

Epilepsia.

194
Ncsta observacao estd o fundamento da atual medicina psicossom&tica, assim como dc toda essa complexa patologia na qual o organico
aparece concretamenfe sobre uma disfuntao repetida.
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O

mal

frances, cuja soberania foi atribuida a

Sao Dioni-

de origem, como a peste; pelo desespero e medo o povo pode chegar a ficar doente de uma maneira
tais circunst&ncias
mais grave do que realmente aconteceria.
razoavelmente,
e mesmo a
a medicina nao e capaz de socorrer

sio, tern

esta

mesma forma

Em

nao pode fazer com que
grande montanha.
fe

as for^as

humanas devorera

esta

Acontece assim que

uma

grande parte das afli^oes e das
afligem surgem per nossa culpa,

porque nos comportamos diante dela como um homem que estando armado com todas as armas se assustasse diante de um
outro pequeno e aleijado trazendo nas maos uma espingarda
acesa

Nosso poder contra os astros e parecido com este exemplo.
So a duvida {trepidatio) pode nos enfraquecer, permitindo que
a mesma forja da fe nos fira como um disparo pela culatra.
Assim, mil lagos e cadeias nos oprimem por este mecanismo,
consumindo-nos em todos os tipos de lamenta^oes.

Quando pretendemos

esquecemos que
Deus disse que ela pode nos fazer cair em tentagao e que est^
escrito; apesar de tudo temos que ter a fe antes de alcangarmos
a misericordia. Nao pode existir nada mais doloroso para nos
do que este vale de lagrimas!
resistir e

negar a

Semelhantes a estas operagoes da

fe,

fe,

existem muitas outras

Baile de Sao Vito, que so pode tomar conta de cabe^as

A base de tudo isto esta na inveja que se aninha
nos coragoes de alguns medicos, fazendo com que aceitem apenas
aquilo que Ihes agrada e comentem os textos das sagradas es-

obstinadas.

crituras

tais

individuos

chegam a

incrustar estas Ideias

seus cerebros ajuntando alem disso a forga da

mesma

fe,

cm

acontece que

forga os possui, fortalecendo-os tao poderosamento

que nao duvidam em entregar as proprias vidas para defend ere m
195
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—

um bom

antes que

A

abandonem

mesma

seus preconceitos.

base sustenta todas as seitas deste tipo de verda-

deiro encantamento.

se

exemplo deste modo
chegam a se matar

Nao

a causa da feiti9aria de outros homens,

pela vontade de refor^ar a sua fe ate abrasar-se nela,

preocupar

com a

logica, a razao

Refere-se a

um

fuzil

com

sem

ou a verdade.

Digo que para meter-se no fogo obedecendo a vontade dium motivo mais importante do que ter recebido uma,
duas ou tres vezes a agua do batismo. Garanto que Deus nunca
ordenou nada parecido a ninguem para sustentar esta causa.
vina falta

£
com

natural que os que

querem morrer pela palavra de Deus

toda a beatitude se inundem do Espirito Santo. Aqueies

que nao aceitam a

fe

sem

as obras

que

ela

assim: "se

pode

se provar, sao

Como

se dissessem

Deus nao quer cumprir em nos o que prometeu, n6s

mesmos temos que cumpri-lo em seu nome", Por isso nao encontraram nada melhor do que morrer em homenagem a uma
causa, cuja profissao de fe e espirito somente sugere saltar e

dancar.

Os homens possuidos por

esta danga perdem o entendimenmaneira que, como os anabatistas, deixam-se queimar
antes de renegar sua fe. Para chegar a este martirio e preciso
to

de

tal

movido por algo muito

estar

um

diferente

do que

uma

simples razao.

imaginem aigu6m
que levando sobre os ombros uma enorme montanha fosse
atraido com ela para o fundo do mar, atacado por uma subita
fraqueza que o fizesse cair e morrer. E que outro fundamento
existe nas escrituras sobre a opiniao preconcebida de que a fe
Darei

tremendo exemplo sobre

isto:

nos prove?
Acrescentarei que todos esses sinais sao os prodigios anun-

conforme suas obstina^ocs e caprichos.

Quando
esta

anabatisias sao

obrigados a forgar nela para nao perde-la.

^^^,

como o

Os

frenetic© e abusivo de acreditar, pelo qual

mas

A fe ao contrario pode Ihes dar tal poder que consigam
envenenar o ceu, transmitir a peste e fazer muitas outras coisas
desse tipo, de uma maneira que somente a fe pode conseguir.
desastrosas doengas que nos

suas opinioes.

estopim, arcabuz de

mecha

etc.

mesma que ganhem
com o suor do rosto e que deem ou tomem do proximo,
que cumpram as seis partes da misericordia etc., pois a superstifao os afastarA num outro sentido. Entretanto, se querem morrer por tais coisas, quern deixaria de reconhece-los como mar-

ciados pelo Filho de Deus. Por isso, dd na

o pao

tires?

413

O certo e que se quisessem imolar suas vidas peias obras
da misericordia neahuma chama os queimaria; ao contrario, escapariam muitas vezes da morte e nao se queimariam com tanta

Tambem nao e um fruto de santidade fazer pouco caso do
proximo, nem rezar pelos que os perseguem e marginalizam. Digo
que se Sao Paulo tivesse conhecido essa conduta tambem os teria
renegado. Por isso e precise que rezem muito para ele se querem que interceda pela sua saiva^ao.

aleg?:ia.

mostram que
nao sao do agrado de Deus. Antes que seus
escritos os levem para a fogueira, ou para o caldeirao de azeite
fervente, devem pensar que os santos muitas vezes foram salvos
da morte e dos suplicios, mesmo sem terem se defendido, sendo

Os motivos

obras e

tais

pelos qua is oferecem suas vidas

tal fe

Aqueles que os renegam nao sao precisamente os mesmos
Quem tem que se meter com tais individuos deve considerar que a fe e as obras que os desgastam
seriam melhores se fossem dirigidas para Deus, procurando copara os quais rezam.

milagrosamente protegidos, escapando das prisoes, justamente
porque foram gratos diante dos olhos de Deus que preferiu emprega-los durante mais tempo. ^^^

A

nhecerem-se melhor antes de conhecer os outros. Esses sujeitos
estao tao persuadidos da exclusividade de sua fe que sao incapazes de desagarrarem-se dela, ficando aferr ados as suas doenjas, da mesma forma que os dangarinos de Sao Vito.

vida dos apaixonados doentios nao tem utilidade se for

quando a morte se aproxima, langamOs verdadeiros santos se aproximaram da morte tremendo e chegaram nela com o coragao oprimido, apesar da carne nunca ter conseguido domina-los. S6

nenhum nu

assim pode-se cumprir verdadeiramente

vez disso evitam o trabalho que Ihes corresponde transferindo-o para o vizinho, vivem na pregui^a como parasitas e

prolongada,
se

em

e,

por

isso,

os

Em

obras de misericordia, cuja base esta no amor ao proximo.

ensinando

O

Qua! obra beneficente ou util pode resultar desse fato de
serem queimados na fogueira? ^^' E que frutos de santidade
podem nascer do batismo recebido duas vezes?

—

um pensamento de grande dignidade huexaftacao do valor consciente, da obra de foiego, da
vontade tenaz, da propria vida bem conduzida, em vez do arranque repentino, o gesto pirot^cnico, a casualidade espetacular, os diplomas de papel e
a estima oportunista.
196

mana

e

197

pena

'

Neste raciociiiio existe

filosofica.

—

capital,

Nesta
brilha

A

idlia,

na qual

aparece

o fundo huraanismo

claramente uma condena^ao
de Paracelso.

liberal
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da

seria vestido,

essas coisas

ensinamentos das

que podem pensar sobre uma obra apodrecida e roida
de mentiras? De uns horaens que nao vestem os pobres, nao
consolam os doentes, nera abaixam os olhos, e que mesmo assim
nao enxergam o que tem pela frente? Essa fe sedutora pode ser
consider ad a como uma doenga e digo que se compararem suas
vidas com as dos santos, verao que nunca puderam langar uma
montanha ao mar e nem tira-la dali. Nao e a mesma coisa morrer pela fe (coisa sempre venturosa) e pelas leis que os homens
tedigiram, que sempre contem uma grande quantidade de super stigoes e cuja morte e de pureza muito menor.

como eles, nenhum faminto seria saciado,
nem nenhum doente curado pois todas
precisam de um bem superior.

Se todos fossem

seus bragos dangando.

is to

de fe?

falar

aos outros.

E quem

Quem

so pens a

em

sua cozinha pode

ilude as leis biblicas e evangelicas?

aquele que ignora a ordem superior das coisas?

condigoes pode dizer que morrera

i

como

Quem

Ou

nestas

cristao?

^^^ virem-me
fi como se dissessem a frase de Sao Louren?o:
para assar-me dos dois lados! Em verdade, quanto mais cedo
desaparecerem do mundo tanto melhor, o que mostra claramen-

te

por que Deus nao intervem: nestas mortes nao ha nenhum

proveito.

A
quem

fe

E
inclusive provocar estranhas alucinagoes.
consegue ver os santos diretamente, assim como

pode

as sofre

muitas outras maravilhas e prodigies.

A

sao devidas algumas surpreendentes interpreta56es de determinados sonhos. Porque, o que sao os sonhos seqUe esses individuos creem,
nao for mas esvoagantes da Fe?
esta

fe

O

chega a se apresentar de

tal

maneira a

eles,

que acabam acre-

—
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Somente Forberger assinala esta compara?ao pessoal. Mantivemos
a frase apesar de nao constar do original, por explicar perfeitamente a id^ia
do pardgrafo.

415

^

'"'^

mesmos sao santos. Assim a fe pode fazer
da mesma forma que os escultores podem fazer estatuas
de madeira. A fe poe em suas maos a varinha magica da adividitando que eles
Santos

nhagao, faz apagar as velas, girar as chaves, atrai as tesouras
e faz rodar o cernidor. ^^^

Saibam que nessas demonstragoes da arte o que hoje nos
mau amanha, e que para um "sim" ha dez
"nao" (ein
zehen nein) e cada vez que aparece a verdade
apareccm tambem dez mentiras; assim sao os sonhos e as visoes
sem distiuQao: verdadeiros e cheios de engano.
parece bom, e

K

A

fe

§am com

nos sonhos faz com que esses sonhadores se pareos alquimistas, que pesquisam e pesquisam insistente-

mente logrando algumas vezes descobertas insolitas ^oo. Apesar
cada um que realmente descobre alguma coisa, vinte
fracassam e por cada vez que logram a verdade, todas as outras
vezes enunciam falsidades.
disso, para

Com a fe acontece do mesmo modo. Quando acreditam
que nada sabem, na realidade nada sabem; e a fe o compreende perfeitamente, pois nada e tao parecido a nos mesmos como
a nossa

fe.

Apesar de tudo, por mais semelhanga que tenhamos com
OS espiritos, nao e necessario que todas as coisas se manifestem
no corpo de forma sensivel.

Afirmo que se cremos com leviandade, somente levianamenpodemos estimar o que cremos. Devemos portanto crer efetivamente que podemos realizar todas essas coisas, mas nao devemos desejar em demasia ve-las; do mesmo modo nao devemos deixar-nos morrer ou matar pelo fato de termos sido batizado, pois a medicina que pode nos propiciar a saude, pode
te

tambem

matar-nos.

Assim devemos comprender a

fe e inclui-la deste

modo em

todas as nossas obras.

—

199
Fa25er girar a peneira ou o "cernidor" dos camponeses, era uma
forma de adivinhacao que se praticava na Idade M^ia, o que seria uma
antecessora da roleta, da roda loterica, e da mesa giratoria dos espiritas.
200
Em todas estas observa?6es finals de Paracelso existe uma surpreendente seritj de vislumbres, precursores do que no primeiro quarto do
s^culo 20 rcvolucionaria o mundo atrav6s da genialidade de Sigmund Freud,
sob o nome de psicanaUse e com o conteudo gen^rico da "interpretacao dos

—

sonhos".
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