EXPLICACIÓ GENERAL
D’AQUEST EMBLEMA
Aquí no s’ha d’esperar una explicació
detallada que tregui del tot el vel que cobreix
aquest enigma Filosòfic i faci aparèixer la veritat
al descobert. Si això fos així, ja es podrien tirar al
foc tots els escrits dels Filòsofs: els Savis ja no
tindrien cap avantatge sobre els ignorants; uns i
altres tindrien la mateixa habilitat en aquest meravellós art.
Així doncs, en aquesta figura, hom s’acontentarà de veure-hi, com en un mirall, el compendi
de tota la Filosofia secreta, continguda en aquest
petit llibre, on totes les parts d’aquest emblema
es troben explicats tan clarament com es permès
de fer-ho.
Els que són iniciats en els misteris Filosòfics
comprendran ben fàcilment el sentit que està
amagat sota aquesta figura, però els que no tenen
aquestes llums han de considerar aquí en general
una mútua correspondència entre el Cel i la Terra,
mitjançant el Sol i la Lluna, que són com els lligams
secrets d’aquesta unió Filosòfica.
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En la pràctica de l’obra veuran dos rius
parabòlics que secretament es confonen junts, i
donen naixement a la misteriosa pedra triangular
que és el fonament de l’art.
Veuran un foc secret i natural, l’esperit del
qual, en penetrar la pedra, la sublima en vapors
que es condensen dins del vas.
Veuran com la pedra sublimada rep l’eficàcia del Sol i de la Lluna, que són el pare i la
mare, dels que hereta d’entrada la primera corona
de perfecció.
En continuar la pràctica veuran que l’art
dóna, a aquest doble licor, una doble corona de
perfecció per la conversió dels Elements i per
l’extracció i la depuració dels principis, per la qual
cosa esdevé aquest misteriós caduceu de Mercuri,
que opera tan sorprenents metamorfosis.
Veuran que aquest mateix Mercuri, com
un Fènix que torna a néixer en el foc, arriba pel
Magisteri a la darrera perfecció del sofre fix dels
Filòsofs, que li dóna el sobirà poder sobre els tres
regnes de la natura, la seva triple corona, sobre la
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que es posa per a aquest efecte el jeroglífic del
món, és el seu caràcter més essencial.
Finalment, veuran al seu lloc, el que
significa la part del Zodíac, amb els tres signes
que hi són representats; de manera que unint totes
aquestes explicacions juntes, no serà impossible
de treure’n l’entera intel·ligència de tota la
Filosofia secreta i la més gran part de la pràctica,
que es dedueix ben àmpliament en la Carta dirigida als veritables deixebles d’Hermes, que està
al final d’aquesta obra.

