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·· Pobudzenia dające się zasadnie
określić jako magnetyczne
·· Pokazywali ją i zmuszali do udawania
paroksyzmów i ślepoty
·· Widok tej ceremonii medycznej
·· Było to prawdziwe piekło konwulsji
·· Nic dziwnego, że zmysły rozpalają się
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·· Muszę pana uwiadomić, że przy magnetycznej
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·· Osłabić ciało, by zbadać duszę
·· Uwaga do przedmiotu obcą mocą przybita
Płyn i wpływ
·· Nośnikiem wpływu jest powszechnie rozlany fluid
·· Płyn tak czysty i dobroczynny, ochroniciel od
nieporządku
·· Wyrabianie się i krążenie
·· Skupianie i zagęszczenie
·· Mój fluid określi ruch jego fluidu
·· Wiedza, czy któryś z tych fluidów istnieje,
jest zupełnie zbędna
·· Płyn jest wyrażeniem metaforycznym
·· To nie żaden płyn, lecz moralny wpływ
·· Wola śpiącego czuwającego jest w niejaki sposób
poddana
·· Wywierać wpływ stały na przedmiot bardzo oddalony
·· Magnetyzera wola wlewa się w duszę
magnetyzowanego
·· Zaszczepiamy w umyśle pacjenta pewne idee
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·· Mesmer
·· Baltazar Cherbonneau
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·· Magnetyzer Ragazzoni
·· Andrzej Towiański
·· Cavaliere Cipolla
„Potężne oko”
·· Patrząc w jego wzrok, wierzyłem w głos syreny
·· Spojrzenie odurza, chwytając za uwagę
·· Wpadał w stan militarnego somnambulizmu
·· Na wskroś okiem przebiję, w głowie utkwię na wieki
·· Uzbrojony w wolę, tę elektryczność intelektualną
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Wola mocy
·· Życie sztuczne siłą cudowną wywołane
·· Urządzimy w naszym kotle osobliwą kuchnię
·· Chodzi o bezwzględne panowanie nad duchowym
pierwiastkiem życia
Oddane ciała
·· Somnambulista staje się jednym z naszych organów
·· Duch jej wychodził spod jej władzy
·· Jak lalki na sprężynach wykonywają rozmaite
poruszenia
·· Nastroiwszy magnetyzowanego instrument
·· Była jakby maszyną śpiewającą
·· Wkrótce pacjentka wydaje z siebie przenikliwy krzyk
·· Kobiety są podobne do strun instrumentu
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·· Gorsze jest opętanie magnetyczne aniżeli
opętanie diabelskie
·· W stanie magnetycznym dusza ludzka
staje się duszą zwierzęcą
·· Szatan wysila się w nerwach i magnetyzmie
Podwójne życie
·· Homo duplex!
·· Te dwa stany tak sobie obce
·· Rozdwojenie strony świadomej
a bezświadomej człowieka
·· Wewnętrzna walka toczona przez moje dwie połowy
W magnetycznym związku
·· Nie mogła oprzeć się chęci zobaczenia mnie
·· Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany...
Wywoływanie Delfiny Potockiej
·· Pokaż mi się, Dialy!
·· Staję się cały camera obscura
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·· Każę temu, co stanowi zewnętrzny kształt mój,
oderwać się ode mnie
·· Magnetyzm niczym innym, tylko wyrazem
zmysłowym woli
·· Nasze Ja żyją w ciągłym działaniu
i oddziaływaniu między sobą
·· Potęga ściągnienia do siebie miejsc i form kochanych
·· Zdało mi się, że widzę, ale widzę oczyma
Powinowactwa i pociągi
·· Miłość jest skutkiem atrakcji powszechnej
·· Jest jedna i ta sama płciowość kosmiczna
·· Człowieku! Imię twoje ziemia!
Widzenia Fryderyki Hauffe
·· Przyjazd do Weisenberg
·· Obraz tej pani
·· Stosunki jej z kruszcami
·· Działanie wody
·· Jej stosunki z roślinami
·· Jej stosunki z materią zwierzęcą
·· Widzenie samej siebie
·· Czułość Jasnowidzącej w podzielaniu
cierpień chorujących
·· Mowa, czyli język wewnętrzny
·· Niektóre objawienia Jasnowidzącej
dotyczące widzenia duchów
·· Wydarzone fakta w Weisenberg. Wydarzenie szóste
·· Wydarzenie dwudzieste
·· Ostatnie dni życia i zgon Jasnowidzącej
Wirujące stoliki
·· Duchy zaczynają objawiać się przez pukanie
·· Jakby ziemia obracała się wokół stołowej nogi
·· Stół porywał ze sobą do ochoczego krążenia
Widma rewolucji
·· Apokaliptyczne podrzuty historii

394
395
397
399
400
403
405
407
410
415
419
420
421
422
424
425
427
428
429
431
433
434
436
439
441
443
447
451
453

·· Objawić republikanom istnienie duszy
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