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Magia Pratica Franz Bardon
Os Livros foram reunidos conforme me foi pedido por aqueles que os estudaram
e devido ao fato de sua informao ser essencial para os seguintes, agradeo a
todos pelas avaliaes, o livro seguinte sobre o Elemento gua j est sendo
finalizado. O Caminho para A Grande Obra nico em sua direo mas mltiplo
em suas vertentes. Hermetismo seguir por este caminho obtendo a unio de
todos os poderes e equilibrando-os tanto de maneira Passiva Receptiva quanto
Ativa Agressiva, a unio dos Elementos e o seu Absoluto Controle sobre a tutela
da Lei de Manifestao da Polaridade a Realizao do Cetro do Poder e a
consagrao plena do Mestrado nesta arte. A Reintegrao com as
Foras,Poderes e Planos Superiores necessria e o nico caminho para esta
Realizao. Para se executar a Grande Obra uma determinao inabalvel
sempre necessria, contudo se continuarem utilizando sempre as mesmas
tcnicas obtero infelizmente sempre os mesmos resultados, quanto tempo
ainda acredita que tem nesta vida para alcanar aquilo que se props ? Utilizar
tcnicas aprimoradas da maneira correta e aprimorando-as sempre mais o que
levar ao to sonhado objetivo e no temos tempo a perder. Bem como nos
Ensinou o Caibalion : "Os lbios da Sabedoria esto fechados, exceto aos
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ouvidos do Entendimento" por isso Esteja preparado pois aqui os Altos Poderes
do Fogo sero ampliados, a Formula de Ararita Estabelecida e o Pilar do Ar
Edificado.Magnus Sarmarx
Textos para Reflexão é um blog que fala sobre filosofia, ciência e espiritualidade.
Onde se busca a sabedoria tanto no Evangelho de Tomé quanto no Cosmos de
Carl Sagan. Onde as palavras nada mais são do que cascas de sentimentos,
embora a poesia ainda assim possa nos levar a um outro mundo. Onde toda
religião se pratica no pensamento, e onde Deus é nosso amor... O presente
volume é o segunda da série "O Livro da Reflexão", que pretende ser uma
coletânea dos melhores textos do blog. Em "A roda dos deuses" pretendo
abordar a mitologia, a espiritualidade e a magia, todos eles temas recorrentes
em minhas reflexões. Nesta edição, cada capítulo tratará de um tema, mas é
bem possível que eles também estejam espalhados por entre tantos textos. Vale
lembrar que cada capítulo se inicia com artigos e se encerra com contos espero que a presente organização sirva como uma espécie de guia de leitura
minimamente agradável. O autor. *** [número de páginas] Equivalente a
aproximadamente 300 págs. de um livro impresso (tamanho A5). [sumário, com
índice ativo] - Prefácio - Cap.1: Da mitologia - Cap.2: Da espiritualidade - Cap.3:
Da magia - Epílogo: O mapa natal
Page 2/18

Access Free Magia Pratica Franz Bardon
Neste segundo volume, oferecemos uma aplicação prática das capacidades que
o leitor deverá ter desenvolvido no estudo e prática do primeiro volume desta
obra. Se o leitor está a ler este volume, não tendo tido acesso ao primeiro, após
a leitura deste manual terá excelentes razões para adquirir o primeiro, degrau
fundamental para o domínio dos exercícios expostos aqui. Revelamos a Magia,
essa Ciência Oculta extraordinária temida e venerada ao longo dos milénios.
Mais uma vez enfatizamos que Magia nada tem que ver com bruxarias menores,
ou mezinhas de feiticeiro. Um Mago é um filósofo e um homem invulgar. Ele
comanda a sua vida e pode exercer poder sobre variadíssimas situações. A
Magia sempre foi admirada e temida. Admirada pelos que a praticam e temida e
odiada pelos que nunca encontraram as suas verdadeiras chaves. A magia leva
à emancipação do homem. O Mago torna-se senhor de si mesmo, sendo capaz
de controlar a sua vida independentemente de terceiros. Ele pode desencadear
poderosas correntes espirituais que desencadearão acontecimentos favoráveis
na sua vida! Por isso a Magia é tão temida pelas Sociedades, pois ela deposita o
poder e a responsabilidade no indivíduo. Um Mago não é passível de ser
controlado, logo é incómodo para muitos sistemas sociais e burocráticos. A
magia é tão temida que foi atirada para o baú do esquecimento, com a
esperança que a tampa da Ciência a encerrasse para todo o sempre... Na
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segunda parte desta obra abrimos o caminho para a obtenção de alguns
poderes psíquicos de destaque. Vamos aprender a ver de novo. Revelamos
métodos inovadores e provados na aquisição e controle da Clarividência,
explicamos a força Telepsíquica, que permite manipular a realidade. Estudamos
o fenómeno telepático, ensinando ferramentas práticas para a aquisição e
domínio desta capacidade. Investido com as ferramentas deste volume,
alcançadas e potenciadas pela prática dos exercícios apresentados no primeiro
volume do Curso de Ciências Ocultas, o praticante terá ca
Para se executar a Grande Obra uma determinao inabalvel sempre
necessria, contudo se continuarem utilizando sempre as mesmas tcnicas
obtero infelizmente sempre os mesmos resultados, quanto tempo ainda
acredita que tem nesta vida para alcanar aquilo que se props ? Utilizar
tcnicas aprimoradas da maneira correta e aprimorando-as sempre mais o que
levar ao to sonhado objetivo e no temos tempo a perder.
Per la prima volta nella storia della letteratura dell'occulto, la quarta carta dei
Tarocchi del grande Ermete Trismegisto viene svelata e descritta. Oltre a questo,
ci sono degli esercizi di concentrazione e meditazione sconosciuti. Per di più si fa
riferimento alla differenza tra magia e misticismo, così come ai pericoli del
sentiero unilaterale. Infine, al completamento di questa quarta carta, troverete
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una tecnica di congiunzione con il Dio universale, signore della sfera solare.
Nella Cabala, questo signore è definito 'Metatron'.
Caminham os Magos entre nós, ou terá o Autor desejo de apreciar um momento
de riso imaginando os crédulos leitores desfolhando este livro? Os Magos
caminham entre nós, discretos, mas presentes. São poucos e raros, mas
possíveis de encontrar. Nestes tempos difíceis nos quais o fracasso do
materialismo selvagem é cada vez mais evidente, sentimos ser necessária a
libertação de alguma luz que oriente as pessoas para perspectivas mais
brilhantes e mais enaltecedoras dos valores do Ser Humano. Todo o Velho
Continente está refém dos seus excessos materiais, da sua procura por
consumo desenfreado e desmedido. Pagámos caro por esse erro e é hora de
aprender a ser mais feliz, mais pleno, mais realizado. Nunca foi tão urgente dar
luz, nunca foi tão urgente dar esperança, nunca foi tão necessário ensinar-vos a
libertarem-se para se poderem valer a vós mesmos. Sabendo isto, organizámos
o Curso de forma a construir uma boa base de trabalho, aliada a experiências
irrefutáveis que ajudarão o místico a suportar as suas convicções com
experiências observáveis e perceptíveis. Esperamos que a organização seja do
agrado do leitor. Para aquele que praticar o que aqui é ensinado, está reservada
uma mudança em vários níveis. Obstando ao pessimismo vigente, a
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transformação de quem escolhe uma via através da qual se possa concretizar a
aspiração de se tornar num ser humano melhor e mais perfeito, mais capaz e
mais feliz, é possível. Ao adquirir este Curso deu um passo importante para
melhorar a sua vida, porque fazendo estas práticas adquirirá dons excepcionais,
úteis em variadíssimas situações. Recomendámos que siga o seu estudo ao
longo destas três obras e, sem dúvida, no término das mesmas será um ser
mais perfeito e capaz. Pretendemos aumentar as suas capacidades de
concentração com métodos que o ajudarão em vários aspectos da sua vida,
fazer crescer o seu poder e magnetismo pessoal de modo a que irradie mais luz,
saúde e felicidade. Por fim iniciá-lo-emos na Arte Mágica, ajudando-o a v
Gastei mais ou menos 7 meses para escrever esta obra, trabalhando por cerca de 10
horas diárias, de março a outubro de 2020, em plena Quarentena da Pandemia de
Covid 19. Creio que nela há o que possa de melhor existir em mim. Assim ofereço esta
obra ao meu irmão consaguíneo João Paulo e aos meus irmãos da humanidade, da
senda espiritual, que ainda estão confusos, perdidos e buscando o arrependimento.
Este livro é para todos aqueles que sabem que da Sapiência do Pecado Origina a Luz
da Virtude e que o papel do mal é revelar o bem e vice-versa. Este livro não indicado
para aqueles que já acham salvos, que sentem santos, virtuosos, que já estão nos
Céus. Pelo contrário, é para aqueles que tem a certeza que estão perdidos,
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sentenciados ao abismo, mas que estão inconformados com estes estados, indignados
com esta sentença e querem sair de lá a todo custo! Ao ler este pequeno tratado de
espiritualidade constatamos o fato e contundente de que o conhecimento cósmico é
infinito e a nossa capacidade cognitiva é limitada. É pequeno o nosso universo
conhecido (gnosis) e muito grande o nosso universo desconhecido (agnóia). Quanto
mais aumenta nosso conhecimento, mais evidente fica nossa ignorância. (John F.
Kennedy) Na escola da vida espiritual, para fugirmos da agnóia e nos conectarmos à
gnosis, temos que nos tornarmos hávidos pelo saber. Por isto eu acho que a gente não
deve parar de aprender nunca – um dia sem aprendizado é um dia perdido na vida
(MaLuCo)
Magia (não confundir com mágica ou truque) antigamente chamada de Grande Ciência
Sagrada pelos Magos, é uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza
e a sua relação com o homem, criando assim um conjunto de teorias e práticas que
visam ao desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do
Homem, até que este tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza.
O Caminho para A Grande Obra nico em sua direo mas mltiplo em suas
vertentes. Hermetismo seguir por este caminho obtendo a unio de todos os poderes
e equilibrando-os tanto de maneira Passiva Receptiva quanto Ativa Agressiva, a unio
dos Elementos e o seu Absoluto Controle sobre a tutela da Lei de Manifestao da
Polaridade a Realizao do Cetro do Poder e a consagrao plena do Mestrado
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nesta arte. A Reintegrao com as Foras,Poderes e Planos Superiores necessria e
o nico caminho para esta Realizao.
????????????????,??????????????????????????????,??????????????????????????,??
????,????????????????????????,?????????,????????????????
Uma síntese crítica das religiões mais proeminentes, com maior enfoque no
cristianismo. Quimera é um compêndio que aborda as origens e discrepâncias das
religiões mais proeminentes, principalmente o cristianismo, a mais destacada de todas,
com intensa análise e questionamento dos aspectos mais polêmicos e das sérias
consequências na História e no caráter do homem. Quimera dá ao leitor uma visão
geral das religiões, suas origens, influências, aspectos negativos e positivos,
procurando manter o máximo de imparcialidade, dentro do mais estrito senso lógico
possível. Esta obra literária também enfatiza e analisa muitos pontos inconsistentes e
contraditórios na Bíblia. Quimera aprofunda-se na origem das sagradas escrituras
hebraicas, revelando que as mesmas não são tão únicas e originais como muitos
creem, e que seus textos têm origens em mitologias e culturas muito mais remotas no
tempo. A obra em questão contempla toda a influência que as crenças e as culturas
dos povos do passado na região da antiga Mesopotâmia e áreas adjacentes, berço das
três religiões mais importantes, exerceram umas sobre as outras, e o quanto isto foi
crucial à formação do povo hebreu e o impacto nas religiões abraâmicas,
principalmente no cristianismo e na Bíblia. Quimera analisa e levanta questões
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delicadas sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A obra perscruta o porquê da
profusão de religiões e templos, principalmente cristãos, na atualidade. Quimera é uma
obra muito contundente nos temas em questão, na tentativa de induzir o leitor ao
questionamento e, consequentemente, à busca do conhecimento....
Esse livro surgiu como resultado de uma obra de ficção. Um romance que escrevia
sobre Asher o Judeu Errante, um mitológico personagem apócrifo do cristianismo que
diziam ser imortal. Em minha pesquisa para fundamentar essa obra encontrei tanto
material genuíno sobre ocultismo que me pareceu uma boa ideia transforma-lo em um
legitimo tratado sobre ciências ocultas. Nesse livro você encontrará as chaves para
navegar com segurança nos caminhos da Magia e realizar seus maiores Desejos.
Índice Prefacio A Doutrina Sobre o Autor Sobre o livro Manifesto Livro I Certo ou
Errado O Mal O Poder do Mito A importância do Ritual A Figura do Demônio Lúcifer na
Doutrina das Trevas Entre a Razão e a Fé O que é Magia Bosquejo Histórico Deus Os
três planos de existência Egrégoras Sistemas de Linguagem Alfabeto Hebraico A
estrela Setenária Livro II Advertência Ao meu amado filho Os Sete poderes DOS DIAS,
HORAS E VIRTUDES DOS 7 PODERES O Primeiro Poder - LUA O Segundo Poder –
Marte . O Terceiro Poder - Mercúrio O Quarto Poder – Júpiter O Quito Poder – Vênus
O Sexto Poder – Saturno O Poder Supremo - O SOL Aplicações Livro III A Hierarquia
Infernal Os três chefes Os selos A Magia Luciferiana Lúcifer – O Imperador Beelzebuth
Astaroth Lucifuge Rofocale Belial Sobre as entidades Livro IV A Magia e a Psicurgia
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Forças Planetárias Grimorium Verum Ferramentas Oração de Proteção Para Purificar
e Consagrar ORAÇÃO QUE DEVE SER DITA ENQUANTO ESTÁ ASPERGINDO O
Círculo Magico Medalhão Bastão Faca Altar A preparação do operador A consagração
do Selo Sacrifícios e Oferendas Licença para Partir Materiais A Invocação Inicial O
Procedimento Livro V Ritual de transformação com Lúcifer Ritual do Jardim dos
Desejos com Belial Ritual do dinheiro rápido com Astaroth Conclusão
Ocultismo (da palavra em latim occultus: clandestino, escondido, secreto ) é o
conhecimento do oculto . No uso comum da língua inglesa, oculto refere-se ao
conhecimento do paranormal , em oposição ao conhecimento do mensurável ,
geralmente referido como ciência.
????????????,????????????,???????????.????——??????????????——???????????????
O livro dourado da sabedoria apresenta um texto conciso e direto sobre a
manifestação da quarta carta do tarô, além de fornecer dicas de como alcançar essa
importante energia. Que é de suma importância para a iniciação das ciências
herméticas. O livro apresenta uma importante distinção entre as religiões relativas e a
religião absoluta. Sendo que a religião absoluta é fruto do auto aperfeiçoamento
através das ciências herméticas. Recomendado para leigos e iniciados, um livro que
pode colocar o leitor em contato direto com a face reconhecível de Deus; ou o Akasha
universal.
O Universo das sociedades secretas é composto por uma teia tão intrincada de
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influências que conhecer aquelas que estão em atividade já não é mais o suficiente. É
preciso, também, conhecer as seitas que geraram as principais referências usadas em
seus rituais e que se tornaram fontes do conhecimento guardado a sete chaves. Neste
livro o leitor encontrará as seitas mais influentes do momento, sejam elas reconhecidas
como tal ou não - das ligações maçônicas dos Illuminati até as versões oficial e
alternativa do Opus Dei; da Golden Dawn, do Mago Aleister Crowley, até a histórica
Ordem dos Assasinos; do Martinismo ao Hermetismo; do Ofismo à Ordo Aurum Solis.
Esteja preparado pois aqui os Altos Poderes do Fogo serão ampliados, a Formula de
Ararita Estabelecida e o Pilar do Ar Edificado.Magnus Sarmarx
Em Magia Prática O Caminho do Adepto Franz Bardon apresentou um sistema de
práticas niveladas por graus para acompanhar o Adepto desde o nível mais simples ao
estado mais complexo, contudo tanto as práticas quanto os ensinamentos contidos em
seu livro funcionam apenas como ferramentas que apenas na mão de alguém capaz
de usa-las corretamente chegam em seu objetivo final. Quantas pessoas já praticaram
tão dedicadamente e ainda praticam estas técnicas e estão aquém daquilo que
esperavam alcançar? Quantos anos já dedicados a este objetivo? Para se executar a
Grande Obra uma determinação inabalável é sempre necessária, contudo se
continuarem utilizando sempre as mesmas técnicas obterão infelizmente sempre os
mesmos resultados, quanto tempo ainda acredita que tem nesta vida para alcançar
aquilo que se propôs? Utilizar técnicas aprimoradas da maneira correta e aprimorandoPage 11/18
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as sempre mais é o que levará ao tão sonhado objetivo e não temos tempo a perder.
Entre os Alquimistas se dizia que a pedra filosofal é como um tesouro esquecido em
um fosso e que quanto mais se tentava pegar mais o fosso se aprofundava e mais
raízes apareciam entre eles e seu objetivo. Isso é o que exatamente acontece e tem
atormentado muitos dos dedicados estudantes de Hermetismo tanto hoje quanto nas
eras passadas, e a dura verdade se faz presente pois o caminho que pode ser seguido
não leva ao Verdadeiro Caminho por que este é algo que se apresenta por si mesmo
de sua própria forma e com seu Absoluto Poder, inquestionável Autoridade, sendo A
Força Forte de Toda Força, lhe ensinar os meios de como chegar neste estado de
Benção Suprema aonde o Universo se converge para lhe Abençoar é o objetivo deste
livro. Para o Iniciado este mundo em sua totalidade é o seu reino, sua força e benção
move tanto os planos celestes, os terrestres e até mesmo os infernais, nada lhe
escapa e sua focalização determina o ritmo que sua vida segue no mundo. A força que
foi obtida por aqueles que concluíram com êxito os exercícios descritos no Livro I
executando assim a verdadeira Iniciação é algo que nunca os ira abandonar
impactando com muita força tanto as suas experiências presentes quanto as passadas
e principalmente as futuras. O Iniciado então é agora no mundo um portal para a
benção e a força dos poderes superiores. Neste momento cai sobre ele uma
importante e necessária decisão, O Caminho para A Grande Obra é único em sua
direção mas múltiplo em suas vertentes. Hermetismo é seguir por este caminho
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obtendo a união de todos os poderes e equilibrando-os tanto de maneira Passiva
Receptiva quanto Ativa Agressiva, a união dos Elementos e o seu Absoluto Controle
sobre a tutela da Lei de Manifestação da Polaridade é a Realização do Cetro do Poder
e a consagração plena do Mestrado nesta arte. O Ser humano em seu estado
consciente suporta apenas uma ínfima fração da Consciência Cósmica tornando assim
impossível que consiga por si só tocar e se unir com os poderes mais elevados,
apenas com a aplicação da Lei de Polaridade em sua vertente mais profunda é que se
obtém assim o seu sucesso, tanto o seu Consciente e Perceptível quanto o seu
Inconsciente e Imperceptível devem estar direcionados para a obtenção de tão nobre
meta. Para a grande maioria dos não Iniciados aquilo que não percebem e que não
pode ser tocado ou concebível por eles não faz parte de seu mundo, praticamente para
eles é algo que “não existe” contudo é exatamente esta parte inconcebível e
inesperada que quando se apresenta em suas vidas lhe assalta de surpresa e de
maneira fatal. Quando um Poder Superior se Manifesta no mundo ele só é perceptível
e compreensível em sua totalidade para aqueles que estão em seu mesmo nível, os de
níveis mais baixos apenas percebem frações e os ainda mais inferiores nunca o
conseguiram compreender, e estes que assim são se adaptaram tanto a seu estado
físico material que desconectados se esqueceram completamente da Grandiosidade
da qual vieram, da Potência de seu Microcosmo e de sua tão Sagrada contraparte O
Macrocosmo. O Iniciado já foi pela obra anterior capacitado em aplicar a Lei da
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Polaridade e assim obter e fixar a sua própria reintegração com o fluxo da Divina
Providencia neste mundo o fortalecendo com benção e poder, fazendo sua vida ser
zelada por Forças Superiores e Absolutamente Sagradas, e agora para consagrar o
seu mestrado ele precisa se reintegrar com o alicerce deste poder de maneira tão
profunda que iram se tornar mais que inseparáveis. Quando veio a este mundo seu
Ser no processo de encarnação foi “afastado” dos Sagrados Poderes, Forças e
Planos, seu estado vibracional se igualou a esta época e finalmente ao ambiente
material, social e emocional, então renasceu, contudo seu Espirito em seu estado
sempre imperativo e presente o direcionou novamente pelas experiências de sua vida
e pelo amor de seu coração a se reintegrar e se erguer novamente reconectando aos
Sagrados Planos, Forças e Poderes extinguindo assim suas pendencias com este
mundo e permitindo sua Ascensão, o primeiro passo neste Sagrado Caminho já foi
dado no Livro passado com a Verdadeira Iniciação e agora seu Reino deve ser
reerguido aqui em sua plenitude para se obter o Mestrado, apenas a partir desta
conquista que poderá seguir em frente e obter a Sagrada Realização. Magnus Sarmarx

Para o Iniciado que j edificou os pilares dos Elementos Universais Fogo e Ar
seus recursos sero aqui expandidos para que com segurana se obtenha o
pilar do elemento gua Universal este o prximo passo, O Fogo a Fora e
Poder o Ar a Sabedoria e a gua O Amor Universal de onde nasce a Beno,
Cura e Vida Infinita, unindo Corao Humano com Corao Divino, micro com
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macro e a potncia infinita que nasce desse estado, estar no Agora vivo
consciente e inconscientemente no centro mais profundo de Todo o Superior
Mais Poderoso amando profundamente e gerando fora e sendo amado
profundamente assim gerando coragem. Magnus SarmarxOs Livros anteriores
foram reunidos conforme me foi pedido por aqueles que os estudaram
:https://www.amazon.com.br/dp/B073D9DZDB
Vias Ocultas é um guia para iniciantes em magia. Escrito em linguagem leve e
utilizando toques de humor o livro procura fornecer ao ingressantes no mundo
mágico e ocultista um conjunto de ferramentas que os possibilite desvendar esse
novo mundo com segurança e praticidade. Na contramão de muitos livros de
magia, excessivamente teóricos, Vias Ocultas encontra-se repleto de técnicas
descritas passo a passo, possibilitando ao leitor realizar todos os efeitos mágicos
alcançados pelo autor a partir das mesmas. O Autor, Ian Morais, publicou
anteriormente o Liber PPP, que fala de magia do caos e apresenta sua teoria
dos protocolos de magia, além de manter um blog com o mesmo nome do atual
livro, dedicado à prática mágica. Baixe o livro gratuitamente no blog no autor:
www.viasocultas.blogspot.com
Simplified Chinese edition of Liber Novus (The Red Book) by the Swiss physician
and psychologist Carl Gustav Jung (18751961). It was the most influential
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unpublished work in the history of psychology, until displayed and published in
2009.
A magia, antigamente chamada de Grande Ciência Sagrada pelos Magos, é
uma forma de ocultismo que estuda os segredos da natureza e a sua relação
com o homem, criando, assim, um conjunto de teorias e práticas que visam ao
desenvolvimento integral das faculdades internas espirituais e ocultas do
Homem, até que este tenha o domínio total sobre si mesmo e sobre a natureza.
A magia tem características ritualísticas e cerimoniais que visam a entrar em
contato com os aspectos ocultos do Universo e da Divindade
???“??”?“?????”?“?????”??,?????????????
Baixe esse livro gratuitamente em: http://www.viasocultas.blogspot.com.br/2013/
08/liber-ppp-meu-primeiro-livro-de-magia.html O que é Magia? Como aprendêla? Que benefícios e perigos ela oferece? Essas são perguntas que assaltam
todo iniciante em ocultismo e magia. Muitos praticantes experientes também se
pegam às voltas com elas de vez em quando. Pode-se dizer que estas são
algumas daquelas famosas perguntas sem resposta. A Magia se aprende
colocando a mão na massa. Este livro é um apanhado de pensamentos do autor
acerca da magia e técnicas mágicas utilizadas pelo mesmo. Os Protocolos são
uma forma de ver a magia didática e acessível. Os exemplos e a teoria fornecida
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são um excelente instrumento para iniciantes e uma leitura interessante para
quem já está no caminho há mais tempo.
????????????????,??“???”??????“??”?????????????????“??”?????,????“??”???????“??”??
?????????“??”??“??”???“??”????.
"Uno scambio di anime" è scritto come un resoconto narrato in prima persona da uno dei
personaggi, un certo Compton. Il narratore è amico di uno strano studioso, il dottor Myas,
impegnato in esperimenti vagamente scientifici. Tali esperimenti consistono nel riuscire a
compiere ciò che fa da titolo alla novella, ovvero Uno scambio di anime, inteso più
precisamente come un travaso di coscienze. Alla porta di Compton un giorno arriva la
fidanzata di Myas che gli rivela di essere Myas stesso o, piuttosto, la sua anima maschile
imprigionata nel corpo della donna, mentre l'anima di questa non esiste più. La "donna" spiega
che lo studioso aveva costruito un apparecchio capace di scambiare le anime di due persone e
lui e la sua fidanzata l'avevano sperimentato personalmente. Si erano ritrovati pertanto
"invertiti": l'anima maschile dello studioso nel corpo della donna, e l'anima femminile della
fidanzata nel corpo dello studioso. Ma l'apparecchiatura si era rotta dopo il transfert e, cosa
ancor peggiore, la fidanzata era morta subito dopo l'esperimento. Myas si trova ora
intrappolato nel corpo della fidanzata, mentre l'anima di lei è scomparsa: è quindi sua
intenzione quella di recuperare tutte le sue facoltà psico-mentali e di riprendere gli esperimenti
al fine di attirare nuovamente l'anima della fidanzata nel suo corpo. Una beffa più che un
dramma, se non fosse per un doppio finale che sorprenderà i lettori.
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