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I. DESCOMPOSICIÓ
1. Presentació. Davallament de la creu.
2. La profecia. «No tots dormirem, però tots serem transformats, en un moment,
en un obrir i tancar d’ulls.»
3. Inici del refredament cadavèric. El cos allibera els gasos, l’hidrogen i l’amoníac.
4. Hemòlisi. Alliberament de l’hemoglobina en el plasma per destrucció dels
globus vermells. Alliberament de l’àcid sulfhídric, la «taca verda» localitzada a
la fossa ilíaca dreta que s’estén per tot el cos, enfosquint-se progressivament fins
adquirir un to verd marronós.
5. Autòlisi. Conjunt de processos de destrucció molecular. Modificacions en teixits,
òrgans i fluids.
6. Fase de col·liquació. Període que oscil·la entre els dos o tres mesos següents.
Tots els òrgans estan estovats, l’epidermis es desprèn, en el cap els ulls s’enfonsen,
s’aixafen les aletes del nas, es despulla el crani.
7. Període de reducció esquelètica. Van desapareixent les parts toves del
cos, per efecte dels gèrmens que acudeixen a dipositar-hi els ous. Les larves
devoren materialment el cadàver. Aparició del cal·lifòrid, la «mosca blava» de la
putrefacció.
8. Desaparició completa de tots els òrgans del cos fins arribar a una esqueletització
completa al cap de cinc anys. Fi de la part material del cos.
9. On és la teva victòria, Mort? (Anul·lació de l’efecte)
II. VIATGE DE L’ÀNIMA
10. La fixació d’allò volàtil. Invocació a l’esperit perquè ens deixi representar-lo.
Les idees volen, cal fixar-les a la terra.
11. L’ànima s’allibera del cos. L’alliberament es produeix a l’acte, en un obrir i
tancar d’ulls, quan cessa la vida terrenal.
12. Fase de la psicòstasi. A l’ànima li és pesat el seu cor i és conduïda a l’esperit.
13. L’ànima travessa el bany de l’aigua per al restabliment de la puresa.

III. L’ESPERIT
14. Aparició de l’esperit, el diví intel·lecte que dinamitza i mou els éssers
i les coses de l’univers.
15. Explicació terrenal, en fórmules físiques, de l’esperit.
16. Triomf de l’esperit i descens de l’ànima a la terra.
17. Multiplicació dels bens, un cop fet el descens.
18. La humanitat expectant. Davant dels seus ulls s’ha produït aquest fenomen;
sense veure’l, però.
19. Imatge final. Unió dels contraris.
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