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I  [Inleiding]1

Ieder gewas2 dat door zijn element wordt voortgebracht, wordt uit drie 
componenten samengesteld, namelijk sal, sulfur en mercuur. Deze drie 
verbinden zich tot een stoffelijke vorm waarin ze verenigd zijn tot één sub-
stantie. Op het stoffelijke ga ik hier niet verder in; ik beperk me tot het 
inwendige ervan.

Zijn werking is drievoudig: de eerste is afkomstig van het zout en bestaat 
in het wegnemen door middel van purgeren, mundificeren, balsemen 
en soortgelijke processen. Deze werking is gericht op al wat in rotting 
overgaat.

De tweede is die van het sulfur en is gericht op datgene wat van de andere 
twee te veel wordt of bederft.

De derde is die van mercuur; deze neemt weg wat verteerd wordt.
Over de vorm van de drie moeten we het volgende weten: één is een 

vocht, namelijk mercuur; één is olieachtig, dat is het sulfur; en één is een 
alkali, het zout. De mercuur bevat geen sulfur of zout, het sulfur geen mer-
cuur of zout, en het zout geen sulfur of mercuur, wanneer ze ieder in hun 
eigen kracht staan.

Bij de processen die we bij gemengde ziekten aantreffen, moeten we 
begrijpen dat hier de componenten niet volledig van elkaar gescheiden 
zijn, maar dat er twee betrokken zijn bij een ziekte, zoals onder andere 
bij waterzucht. Want gemengde ziekten zijn ziekten waarbij het evenwicht 
tussen droog en vochtig zoek is. Mercuur en sulfur kunnen vaak een ver-
lamming wegnemen omdat hier ook het fysieke sulfur bij betrokken is, of 
omdat het sulfur in de omgeving is beschadigd.

We moeten dus in gedachten houden dat iedere ziekte twee of zelfs drie 
componenten kan hebben; dat is de vermenging van de ziekte. Hierbij 
moet de arts overwegen, wanneer hij gebruik maakt van een enkelvoudig 
geneesmiddel, in welke mate dit het vocht vertegenwoordigt, in welke mate 
de olie en in welke mate het sal, en hoe de ziekte zich tot de omliggende 
beschadiging verhoudt. Overeenkomstig moet hij het vocht, het sal of het 
sulfur extraheren en naar behoefte toedienen. In het kort moet de regel in 
acht worden genomen dat voor een verwonding een ander middel gegeven 
moet worden dan voor een ziekte.
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II  [Verschillende soorten zout]

De zouten purgeren, maar op velerlei manier. Eén manier is door het 
toilet. Hierbij werken twee zouten: het ene is het zout als essentie, dat de 
resten van het voedsel omzet tot uitwerpselen. Het andere is het zout van 
de natuur, dat voor de uitdrijving zorgt; daarom is zonder zout geen ont-
lasting mogelijk. Dit betekent dat het gewone zout de zouten van de natuur 
ondersteunt.

Een aantal zouten purgeren door braken; dit is het grofste zout. Het ver-
stikt dingen die niet kunnen worden omgezet, boven in de maag. Andere 
purgeren door zweet; dit is het fijnste zout, en het is het zout dat in het 
bloed terechtkomt. Want de zouten die bij de ontlasting en bij het braken 
betrokken zijn, komen niet in het bloed terecht; daarom wekken ze geen 
zweet op en is het alleen zout wat er naar buiten komt.

Een aantal worden uitgescheiden door de urine, want de hele urine is 
niets anders dan overtollig zout. De ontlasting is overtollig sulfur. Van het 
vocht wordt niets overtolligs uitgescheiden, dit blijft in het lichaam. Zo zijn 
alle stoffen die uit het lichaam worden uitgescheiden – uit de neus, uit de 
oren, uit de ogen en via andere wegen – door het zout uitgedreven slijm. 
Dit gebeurt door de archeus, waar ze hun werkingen aan te danken hebben, 
wat ik in het laatste hoofdstuk laat zien.

Het zout, dat laxerend van aard is, is dus afkomstig uit de archeus. Een 
zout purgeert de maag, want het komt uit de maag van de archeus; een 
ander purgeert de milt, want het komt uit de milt van de archeus. Hetzelfde 
geldt voor de hersenen, de lever, de longen en andere: het orgaan van de 
archeus werkt in op het orgaan van de microkosmos.

Over het alkali, het zout, moet u weten dat er allerlei soorten zijn. Eén is 
zoet, zoals senna3; dit is het specifieke zout dat onder de mineralen antimo-
nium heet. Een ander is zuur, zoals steenzout. Eén is pittig en zit in gember, 
één is bitter en zit in rabarber en kolokwint enzovoorts.

Verder moeten we weten dat veel soorten alkali geboren worden, zoals 
de zaden van de kruisbladige wolfsmelk4, veel worden geëxtraheerd, zoals 
purgeerwinde5, veel gecoaguleerd, zoals alsem – om u er een begrip van te 
geven hoe we deze planten als zoutdragers kunnen herkennen.

Een aantal purgeren alleen door zweet, een aantal alleen door vertering 
en dergelijke. Want zoveel afzonderlijke smaken er zijn, zoveel afzonder-
lijke werkingen en wijzen van uitdrijving zijn er ook – terwijl er eigenlijk 
slechts twee zijn, namelijk de werking van het zout als essentie en de uit-
drijvende werking.



3

III  [Sulfur en mercuur]

Het sulfur werkt door het overtollige uit te drogen en te verteren. Of het 
nu van het sulfur of van de andere basisstoffen afkomstig is, het moet door 
het sulfur worden verteerd – voor zover het niet aan de zouten is onder-
worpen. Bij waterzucht bijvoorbeeld past een medicijn van de zouten uit 
de lever van de archeus, om weg te nemen wat rot en bedorven is. Verder 
moet het wegnemen van de ziekte echter door het sulfur gebeuren waaraan 
deze ziekten in hun oorsprong onderworpen zijn; hoewel niet ieder sulfur 
het doet.

Het is een uitvloeisel uit de natuur van het element dat iedere ziekte die 
de natuur van het lichaam voortbrengt, een tegenhanger in de natuur van 
het element heeft, en dat geldt zowel in het algemeen als ook in het bijzon-
der. Hierdoor zijn aan de hand van de voortbrengselen van het element de 
soorten ziekten te herkennen – het één wijst het ander aan. 

En nu mercuur: deze neemt datgene op zich wat op zout en sulfur niet 
reageert, zoals aandoeningen van banden, bloedvaten, dwarsbanden, 
gewrichten en dergelijke. Daarom moeten we bij dit soort ziekten alleen 
erop bedacht zijn het vocht van mercuur weg te nemen.

Op deze wijze moeten door de essenties de genoemde ziekten worden 
weggenomen, afhankelijk van ieder geval en van wat de ziekte zelf te her-
kennen geeft. Op de bijzonderheden van de essenties in de natuur ga ik hier 
kortheidshalve niet verder in; meer hierover in de filosofie van de essentie 
en de natuur.6
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IV  [Zout-, sulfur- en mercuurziekten]

Zo moet de arts ook begrijpen dat alle ziekten in drie groepen ingedeeld 
kunnen worden: uit het zout, uit het sulfur en uit mercuur.

Wat de ziekten uit het zout betreft: iedere ziekte die een verslapping 
teweegbrengt, zoals buikloop, dysenterie, diarree, liënterie7 enzovoorts, 
ontstaat uit zout, en dan gaat het om het zout op de plaats van de ziekte. 
Want iedere uitscheiding, gezond of ziek, komt voort uit zout; het ene is het 
zout van de natuur, het andere is het bedorven en opgeloste zout.

Dit betekent dat de genezing ervan eveneens door zouten moet gebeuren, 
zodat het [essentiële] zout het opgeloste zout weer rectificeert en scheidt 
van het geheel. Hierop volgt ook herstel van het sulfur als bevestiging van 
het zoutproces dat hierover heerst; het sulfur verkrijgt daarbij zijn gene-
zende werking door de kracht van de archeus.

Uit mercuur zijn alle ziekten afkomstig die bloedvaten, banden, gewrich-
ten, botten, zenuwen enzovoorts aantasten, want op andere plaatsen van 
het lichaam is de stoffelijke substantie van mercuur niet overheersend, 
alleen in de uitwendige organen.

Sulfur kalmeert de inwendige organen, dus hart, lever, hersenen, nieren 
enzovoorts; de ziekten hiervan moeten we sulfurisch noemen, want in deze 
organen ligt de substantie van sulfur.

Ik geef u een voorbeeld, namelijk kolieken: hier ligt zout aan ten grond-
slag, aangezien dit in de ingewanden overheerst en aanleiding kan geven tot 
velerlei soorten koliek. Dit gebeurt enerzijds wanneer het oplost, anderzijds 
wanneer het te snel hard wordt en daarbij zijn mate aan vocht of droogte 
overschrijdt. Daarom moet bij de behandeling van kolieken het zout van de 
mens door zouten uit het element worden gerectificeerd. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van een ander middel, bijvoorbeeld een sulfurisch middel, 
beschouw het maar als een onderdompeling van het zout en niet als gene-
zing van een koliekachtige ziekte.

Op dezelfde wijze moeten we ons ook bij mercuriale en sulfurische ziek-
ten aan hun eigen essentie houden en geen tegenovergestelde middelen 
gebruiken, maar alleen wat overeenkomt met de eigen natuur van de ziekte. 
Heet wordt niet door koud overwonnen noch koud door heet, bij natuurlijke 
ziekten; genezing wordt bewerkstelligd door datgene wat de ziekte heeft 
voortgebracht, en op de plaats daarvan.
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V  [Er zijn slechts drie ziektebomen en drie geneesmiddelen]

De hoofdgroepen van de ziekten zijn onderverdeeld in talrijke takken, 
takjes en bladeren; de behandeling blijft echter dezelfde. De mercuriale 
ziekte is er een voorbeeld van dat ook het mercuriale vocht talrijke takken, 
takjes en bladeren kent. Zo behoren alle soorten syfilis tot mercuur, want 
het is een mercuriale ziekte. Een aantal vormen van de Franse ziekte val-
len onder de gewone mercuur, een aantal onder de metalen mercuur, een 
aantal onder de mercuur van ebbenhout, een aantal onder de mercuur van 
antimoon. Dit komt doordat mercuur hier door zijn verschillende takjes 
werkt en deze orde niet wil verlaten.

Aangezien hij degene is die de weefsels geneest die door hun eigen zout 
zijn aangetast, moeten we de vochten van mercuur herkennen, en ook zijn 
andere vermogens, de helende en weefselvormende kracht die in de aard 
van mercuur ligt.

Hij neemt echter heel verschillende vormen aan: in metalen is het mercu-
riale vocht als een metaal, in jeneverbes en ebbenhout als een houtgewas, 
in marcasieten, talksoorten en cachymia's8 als een mineraal, in addertong9, 
perzikkruid10, drakenwortel11 net als een kruid, en toch is het dezelfde, enige 
mercuur, die zich op zo veelvuldige wijze manifesteert. En wat voor syfilis 
geldt, geldt ook voor de daarbij behorende zweren: sommige willen door 
de mercuur van perzikkruid worden genezen, andere door de mercuur van 
arseen, en weer andere door de mercuur van guajakhout.

Daarom moet de arts de boom van de ziekten en die van de essenties 
kennen. Hiervan bestaan er verschillende: een daarvan is de zoutboom, en 
die is tweevoudig: van het product van de vertering, en van het element. 
Hetzelfde geldt voor de bomen van sulfur en mercuur.

Laat iedere arts zich ervan bewust zijn dat hij in een behandeling niet 
twee bomen door elkaar moet gooien, maar zich aan de regel houdt bij 
mercuurziekten mercuur te geven, bij zoutziekten sal, en bij sulfurziekten 
sulfur – voor ieder ziektegeval het aangewezen middel, zoals het hoort. 
Want in wezen zijn er slechts drie geneesmiddelen en drie ziekten; daarom 
kunnen we beter afzien van lang geklets over de spitsvondigheden waar 
Avicenna, Mesue en anderen zo graag over uitweiden.
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VI  [Benoem de ziekte naar het geneesmiddel]

Om nu na al het voorafgaande een makkelijk en werkbaar concept te heb-
ben, moet de arts alle ziekten indelen onder de namen van hun respectieve 
geneesmiddel, zoals we al begonnen zijn met de boven genoemde ziekten. 
Laat hem dus niet zeggen: "Dit is geelzucht"; dat is niet meesterlijk, want 
iedere boerenknecht kent de kunst. U moet zeggen: "Dit is een ziekte van 
leseolus12", om de volgende reden: hierin vat u de behandeling, eigenschap, 
naam, hoedanigheid, dispositie, kunst en uw wetenschap in één naam. 
Want leseolus geneest geelzucht en verder niets dan alleen deze ziekte. Nu 
bent u verlost van alle vergissingen, en de behandeling zal aantonen dat in 
leseolus de hoogste doorschijnendheid van het zout ligt, die meer dan vloei-
baar topaas kleurt en fixeert. Nu is geelzucht ook het transparant geworden 
zout van het geel en moet ze door iets gelijksoortigs worden verdreven. Zo 
ook de arseenverbindingen. Het zout dat geelzucht opwekt, is ook een moe-
der zowel van de arseenverbindingen als van leseolus; alleen [dit laatste 
wordt] uit twee moeders geboren, de loop van het jaar, en het element.

Met dit boekje wil ik dus inzicht geven in de drie bomen; want wie het 
zaad van deze bomen niet kent, begaat tal van vergissingen.

Een ander voorbeeld. Zeg: "Dit is een ziekte van goud", en niet: "Dit is 
lepra"; en daarmee bedoel ik ook de namen van de verschillende verschij-
ningsvormen ervan. "Een ziekte van goud" is een uitdrukkingswijze die bij 
de geneeskunst past, aangezien deze naam aangeeft waarmee u lepra kunt 
behandelen. Dat is veel meer dan wanneer u zegt: "Het is lepra"; dat weet 
de koster ook.13

Ik zeg dus: "Dit is een ziekte van de tinctuur". Dan begrijpt de ervarene 
dat u weet wat de tinctuur is en hoe deze voor herstel zorgt en een oud 
mens herboren doet worden.

En ik zeg ook: "Dit is een ziekte van vitriool". Hieruit blijkt uw ervaring, 
dat u vormen van epilepsie met vitrioololie of vitrioolgeest hebt genezen. 
Dit leren de geschriften her en der.

Aangezien het me hier voor de theorie dient die ik me heb voorgenomen, 
kan het geen kwaad aan te geven hoe de theorie veranderd moet worden. 
Mijn reden om deze theoretische uiteenzetting te geven, is dat het soort 
geneesmiddel uit de drie principes te kiezen is, en dat de mysteries van 
de natuur door de alchemistische schrijvers14 ontoegankelijk zijn gemaakt. 
Hieraan toets ik en hierop baseer ik om goede redenen mijn theorie van 
de dubbele oorsprong: voortgebracht door de elementen en geboren in het 
jaarverloop.15
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VII  [Farmacologische categorieën in relatie tot de essenties: 
mercuur]

Om nu de theorie verder te ontwikkelen welke kracht ten grondslag ligt 
aan de weefselvormende middelen:16 dit is alleen mercuur. Die geneest 
wonden, soms in lange tijd, zoals de mercuur in hars, of sneller, zoals de 
mercuur in mumia17, of nog sneller, zoals de mercuur in wijnsteen. Zo is 
het ook met zweren: sommige [soorten mercuur genezen] kankerzweren, 
andere lupus of erysipelas.

Dergelijke mercuriale krachten zijn in de voortbrengselen van de elemen-
ten en van het jaarverloop in groten getale aan te treffen. Ze zijn allemaal 
gevonden door de ervaring van degenen die begrijpen waarin de ene en 
waarin de andere vormen van mercuur zitten.18

Evenzo moeten we weten hoe deze mercuur wordt bereid, de één tot 
topaas, een ander tot krokus of sandelhout, weer een ander tot een geest; 
elk soort tot zijn hoogste vorm, waarin hij zich verheugt en het best tot zijn 
recht komt. Hoewel het allemaal een en dezelfde mercuur is, wil hij telkens 
afhankelijk van de specifieke behoefte worden gewonnen. Daarom zeggen 
we hier dat de weefselvormende en helende kracht alleen mercuur is, die 
geen sulfur noch zout moet bevatten, maar in de vorm van een zuiver vocht 
is gebracht.

Dit moet u ook weten met betrekking tot sulfur en zout, dat u er op deze 
wijze mee om moet gaan en hun hoogste vorm moet kennen, als u tenmin-
ste voor artsen wilt doorgaan en uit eigen beweging uw zieken gezond wilt 
maken.

Het zal Porphyrius19 verbazen en van de wijs brengen dat de saffier en de 
edele jaspis mercuur zouden zijn, terwijl hij dat niet kan zien noch voelen; 
hij die anders tot nu toe geen ervaring heeft noch de wens heeft om te leren 
en toch naar kalveren blaft.
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VIII  [Farmacologische categorieën in relatie tot de essenties: sal 
en sulfur]

Wat maakt dat gember zweetdrijvend is? Dat doet het zout, de stof waar-
van hij gemaakt is. Het is dezelfde kracht van het vuur, dat al kokende de 
dingen voortbrengt, zoals in de filosofie beschreven. Door te koken maakt 
het openingen en verhit het de vochten van sulfur, sal en mercuur tot de 
tweede, derde en vierde graad. En aangezien [gember] de vuurkracht van 
het zout bezit, ontsteekt hij de graad waarbij de vochten door de poriën 
druppelsgewijs naar buiten treden. 

Zo zuiveren ook de mundificativa, zoals honing en andere, alleen door 
de kracht van het zout. Dit betekent ook dat honing het zout van balsem20 
bevat, dat rotting tegengaat. Hetzelfde geldt voor balsem21, het edelste zout 
dat door de natuur is voortgebracht.

Om iets over de aantrekkende kracht te zeggen: dat is de sulfurische aard, 
zoals in de gomharsen; deze trekken aan door hun sulfurisch karakter. Want 
mastix22 is sulfur dat in deze vorm is voortgebracht; en zo ook opopanax23, 
galbanum24 en andere.

Dat aantrekking op warmte berust, zoals vaak wordt beweerd, is niet vol 
te houden. We kunnen beter zeggen: aantrekking is een zaak van sulfuri-
sche substanties – dat is waar. Want hete dingen trekken alleen daar aan 
waar ze zijn, dat wil zeggen, waar het brandt. En als er iets brandt, is dat 
het sulfur. Dat is niet bestendig, maar vluchtig, zoals dat met de gomhar-
sen het geval is. Laxantia en dergelijke trekken vanuit een afstand, zoals 
een magneet. De aantrekkingskracht van de zouten berust op het feit dat 
het zout is ingeprent in het sulfur en gestold is door de sulfurgeest; daarom 
reikt zijn aantrekkingskracht verder dan de plaats waar het ligt.

Ook de terugdringende middelen zijn sulfurisch, het maakt niet uit of ze 
heet of koud zijn, groen of blauw; want het ligt in de aard van het terug-
dringende sulfur dat het naar het midden toe werkt en voor zich wegdrijft 
wat het van de beweeglijke dingen te pakken krijgt.

Het klopt dus niet wat er beweerd wordt: dat terugdringing op koude zou 
berusten. De beste lui menen de vos bij de staart te hebben, maar ze heb-
ben hem in zijn reet gegrepen. Het zou een spitsvondige albertist25 moeten 
zijn die de regel wilde verdedigen, ook al kwam hij in de raden van de Grie-
ken; hierover meer in de filosofie.
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IX  [Microkosmos en macrokosmos]

Wat we over de versterkende middelen26 moeten weten, leert de uitleg 
over de archeus. Deze is gelijk aan de mens en zit in de vier elementen; het 
is één archeus die uit vier delen bestaat. We zouden dus kunnen zeggen 
dat hij de grote kosmos is, en de mens de kleine; en de ene is net zoals de 
andere.27

Dit is de oorsprong van de versterkende kracht. Wat afkomstig is uit het 
hart van de archeus, werkt hartversterkend, zoals goud, smaragd, koralen 
en vele andere middelen. Wat afkomstig is uit de lever [van de archeus], 
sterkt de lever van de kleine kosmos, en ga zo maar door. Een dergelijke 
sterkende kracht biedt geen mercuur noch sulfur noch zout – maar wel het 
hart van de elementen, en daar is ze uit afkomstig.

In de elementen zit de kracht die maakt dat een zaad zich tot boom ont-
wikkelt; het is dankzij de kracht van het element dat de boom er staat, zich 
opricht en overeind blijft. Dit geldt ook voor hooi en stro. Hier is het een 
uitwendige kracht, die zichtbaar is voor het oog. Een soortgelijke kracht zit 
ook in de dieren, waardoor ze gaan, staan en bewegen; en in alle voort-
brengselen.

Nu is er nog een kracht die niet zichtbaar is voor het oog, en dat is de 
kracht op zichzelf die maakt dat de dingen waarin ze werkt, gezond en fris 
blijven. Dit is de geest van de natuur waar ieder ding over beschikt, aan-
gezien het anders zou bederven. Deze geest blijft vast met zijn respectieve 
stoflichaam verbonden. Hij is het die de mens sterkt; daaraan kunnen we 
hem herkennen. Op deze wijze gaat de kracht van de archeus uit zijn orga-
nen over op de kleine wereld door middel van de [versterkende] planten.



10

Noten

1 Wat tussen [ ] staat, zijn toevoegingen van mij (E.B.).
2 Gewassen zijn voor Paracelsus niet alleen planten, maar alle voortbrengselen van de elementen. 
Met name metalen en mineralen, de vruchten van het element water, worden vaak als gewassen 
aangeduid, maar ook de hemellichamen en meteorologische verschijnselen, als vruchten van het 
element vuur of hemel. Hierover meer in Paracelsus: De vier elementen – de moeders van de wereld, 
De Woudezel 2014.
3 Cassia sp.
4 Euphorbia lathyris.
5 Convolvulus scammonia.
6 Zie bijvoorbeeld Paracelsus: De vier elementen, a.w.; en het Opus Paramirum, boek I en II, hieron-
der. Met essenties zijn hier de basisstoffen sulfur, mercuur en sal bedoeld; 'essenties' in aanleuning 
aan de titel van dit traktaat, terwijl Paracelsus het in de tekst gewoon over 'dingen' heeft. In andere 
werken noemt hij ze ook 'de drie eersten', 'tria prima', 'species'. Basisstoffen, bouwstenen, of oer-
krachten.
7 In zijn uitwerkingen voor het college Libri Paragraphorum verklaart Paracelsus de verschillen tussen 
deze begrippen aan de hand van de twee processen die hij bij de normale spijsvertering onderscheidt, 
namelijk scheiding en vertering: "Als de vertering goed is, maar de scheiding niet, is er sprake van 
dysenterie; als wel een scheiding plaatsvindt, maar geen vertering, gaat het om liënterie. Vindt geen 
van beide plaats, hebben we te maken met diarree. Een rottende maaginhoud leidt tot buikloop met 
diverse kleuren" (In Paracelsus: Sämtliche Werke, Abteilung I: Medizinische, naturwissenschaftliche 
und philosophische Schriften, ed. Karl Sudhoff, München 1922-1933; deel V, p. 270).
8 Als marcasieten en cachymia's beschrijft Paracelsus stoffen die ontstaan uit dezelfde grondstof 
waaruit de metalen worden gevormd, die echter niet de vereiste zuiverheid bezitten om tot metaal te 
kunnen worden, waaronder pyriet. Zie Paracelsus: Philosophia de generationibus et fructibus quatuor 
elementorum in De vier elementen – de moeders van de wereld, a.w. p. 243 en 245.
9 Ophioglossum vulgatum.
10 Persicaria maculosa (syn.: Polygonum persicaria); of waterpeper, Persicaria hydropiper (syn.: 
Polygonum hydropiper).
11 Dracunculus vulgaris.
12 Mogelijk muizenoor, Hieracium pilosella.
13 Variant: "Dat weet de discipel van Mesue ook."
14 Variant: "Oude schrijvers".
15 'Theorie van de dubbele oorsprong' kan op twee manieren (en op beide manieren tegelijk) worden 
geduid: 1. een dubbele oorsprong: in het groot uit de elementen, en in het concrete geval iedere 
keer weer uit de geschikte omstandigheden die in de loop van het jaar worden gecreëerd; of 2. de 
oorsprongen van beide, namelijk zowel van de ziekten als van de geneesmiddelen.
16 Paracelsus bespreekt in dit en het volgende hoofdstuk enkele van de in zijn tijd gangbare farma-
cologische groepen: incarnativa en consolidativa (weefselvormende en helende middelen), diap-
horetica (zweetdrijvende middelen), mundificativa (zuiverende middelen), attractiva of attrahentia 
(trekkende, bijv. blaartrekkende, middelen), laxantia (purgerende middelen) en repercussiva of 
repellentia (terugdrijvende middelen). Hij verklaart dat de diverse werkingen in wezen te herleiden 
zijn tot de werkingen van de drie essenties.
17 Geneesmiddel gewonnen uit de mens, uit het lichaam van een dode of uit de uitscheidingen van 
een levende; ook de levens- en geneeskracht van de mens zelf. "Dit is mumia: wanneer de mens niet 
meer in leven is, begint zijn bloei in de natuurlijke krachten van de arcana" (Paracelsus: Die Bücher 
von den unsichtbaren Krankheiten, in Sudhoff (ed.) IX, 310-311). "In de eerste plaats is mumia dat-
gene wat alle wonden heelt; dit is de zoete mercuur. (...) Mumia is een vocht, door het hele lichaam 
verdeeld. (...) De natuur van het lichaam draagt haar eigen genezing bij zich, net zoals een jonge 
boom, die een beschadiging door zijn eigen mumia weer herstelt; zo is het ook bij de mens" (Para-
celsus: Drei Bücher der Wundarznei, in Sudhoff (ed.) VI, 62).
18 Ook mogelijk om te lezen: ... waarin mercuur zit en waarin de andere essenties zitten.
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19 Porphyrius: ca. 234 – ca. 305, Grieks wijsgeer, neoplatonist; leerling van Plotinus en uitgever van 
diens werken. De opmerking van Paracelsus lijkt een toespeling op de Eisagogé van Porphyrius, zijn 
inleiding bij de categorieën van Aristoteles, waarin de begrippen genus, species, differentia, pro-
prium en accidens worden besproken en de vraag wordt aangestipt – waarmee het kader voor de 
latere universaliënstrijd is geschapen – of genera en species in de werkelijkheid of alleen in gedach-
ten bestaan; in het eerste geval: of ze wel of niet stoffelijk zijn; en zo niet: of ze binnen de zintuiglijk 
waarneembare dingen bestaan of ervan gescheiden zijn. In zijn uiteenzettingen over de oerkrachten 
sulfur, mercuur en sal beschrijft Paracelsus immers heel concreet hoe deze zich in de werkelijkheid 
manifesteren.
20 Balsem is in zijn algemene betekenis het principe dat voor rotting bewaart. De oerkracht sal – maar 
ook mercuur! – wordt door Paracelsus ook wel eens balsem genoemd.
22 In concrete zin is balsem het hars van de balsemboom, Myroxylon balsamum, maar ook van 
andere soorten, met name de lariks, mits op het goede moment gewonnen: "Wanneer het overeen-
komstig de balsamische gesterntewerking wordt verzameld, heet het balsem van de lariks; wanneer 
het echter niet overeenkomstig de gesterntewerking wordt verzameld, heet het terpentine ofwel 
larikshars" (Paracelsus: Vom Terpentin, in Sudhoff (ed.) II, 184).
22 Het hars van de mastiekboom, Pistacia lentiscus.
23 Het sap van Opopanax chironium.
24 Hars van Ferula gummosa en/of andere Ferula spp.
25 Toespeling op Albertus Magnus (Lauingen (Zwaben), ca. 1200 – Keulen 1280), als vertegenwoor-
diger van de hoogscholastiek.
26 Nog een farmacologische groep, de confortativa – met een heel ander werkingsprincipe.
27 Het 'Zo boven, zo beneden' van de Smaragden Tafel, dat ten grondslag ligt aan de paracelsische 
geneeskunst.


