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Frabato Magicianul
Franz Bardon

Franz Bardon s-a ndscut la 1 decembrie 1909, in Katherein,

16ngi Opava, in Republica Cehi de azi. A murit pe 10 iulie 1958 in

Brno, tot in Republica Cehi. A frecventat gcoala publici din Opava,

dupd care a lucrat ca ucenic mecanic. Numele sdu de scend era

"Frabato", care este o abreviere pentru Franz-Bardon-Troppau-

opaval.

Natura speciali a acestei lucrdri a necesitat multi refleclie

inainte si o public sub numele Franz Bardon; importanla subiectu-

lui acesteia a condus in final la luarea deciziei. Din respect pentru

adevin nu vreau si ascund cititorului faptul ci, pentru aceasti

carte, Franz Bardon a furnizat numai structura faptelor. Fiind in

crizd de timp, el a ldsat intreaga finalizare gi romanlare Tn seama

secretarei sale, Otti Votavova. Din nefericire, manuscrisul post-

mortem al lui Bardon nu era gata pentru tipar gi, prin urmare,

a trebuit s5-l revizuiesc.

AS dori si transmit o parte din informaliile pe care Otti

Votavova, potrivit spuselor ei, le-a primit direct de la Franz Bardon.

Potrivit ei, Adolf Hitler era membru al unui Loje numite Loja 99.

Pe lSngd aceasta, Hitler gi unii din confidenlii sii erau membri ai

ordinului Thule, care era de fapt instrumentul extern al unui grup

de magicieni tibetani puternici care au folosit membri ordinului

t Troppau este numele German al oragului ceh Opava; datorit6 particularitSfilor
istoriei acestei regiuni, multe localii din Republica Cehd de azi au at6t nume
cehe, c6t 9i germane.



FRANZ BARDON

Thule pentru satisfacerea scopurilor ror. Hitler folosea de asemenea
mai multe dubluri cu diferite ocazii, ca gi camuflaj.

Franz Bardon a ajuns in atenlia nazigtilor prin neglijenla studen-
tului gi prietenului siu, Wilhelm euintscher (Rah Omir euintscher).
Quintscher nu a distrus corespondenla cu Bardon degi acesta ii
ceruse si o faci; acesta este modul in care Nafionaligtii socialigti
au aflat despre el.

C6nd erau biciui!i, euintscher gi-a pierdut stip6nirea de sine
gi a rostit o formulS cabalisticS, moment in care torfionarii au
paralizat complet gi instantaneu. Mai tarziu, c6nd a neutralizat
efectul formulei, a fost impugcat din rizbunare.

Lui Franz Bardon i s-au oferit pozilii inalte in Al Treilea Reich
de cdtre Adolf Hitler, cu condilia sd ajute ra cdgtigarea rizboiului
prin abilititile sale magice. in plus, el ar fi trebuit sd-i dezvdluie lui
Hitler localia celorlalte noudzeci gi opt de roje din lume. c6nd a

refuzat sd ajute, a fost expus la cea mai crudi torturd. printre alte
lucruri, au efectuat operalii asupra lui fdrd a ir anestezia gi i-au
montat inele de fier ?n jurul gleznelor de care erau fixate bile mari
de fier.

Franz Bardon a impdrtdgit soarta celorlalli prizonieri in
lagirele de concentrare naziste timp de trei ani gi jumitate.
in 1945, la scurt timp dupi terminarea rizboiurui, a fost condamnat
la moarte. Totugi, inainte ca sentinla si fie executatd, inchisoarea
in care era definut a fost bombardati. El a fost salvat din clddirea
grav avariatS de nigte prizonieri rugi gi a reugit sd se ascundi de
polilie in lara sa natalS p6ni c6nd s-a terminat rdzboiul. Dupi
aceea, gi-a gSsit drumulinapoi, in oragul sdu natal.

Dupi rizboi, Franz Bardon 5i'
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FRABATO MAGICIANUL

Dupi rizboi, Franz Bardon gi-a folosit abilit5!ile magice

pentru a afla ci Adolf Hitler evadase in striinitate gi c5 trecuse

prin mai multe operalii chirurgicale pentru a-gi schimba fala 5i a nu

fi recunoscut.

Fotografiile lui Hermes Trismegistos, Lao-Tse, Mahum Tah-Ta

gi Shambalah prezentate in acest volum au fost publicate inilial in

cartea Dos Buch vom Buddha dos Westens, de Hans Albert Milller
(Verlog des Ordens der Weltvollendung,1930). Acest fapt mi-a ajuns

la cunogtinld doar recenU portretele au fost pictate de un artist

mediumic dupd imaginile din oglinda magicd a lui Franz Bardon.

Aici se incheie relatdrile lui Otti Votavova" in mullii ani de

c6nd o cunosc m-am convins de iubirea ei pentru adevir.

in cartea sa, Practica evocdrii magice, Franz Bardon a scris

destul de detaliat despre faptul ci intotdeauna trebuiesc luate in

considerare anumite dezavantaje cAnd se face orice fel de pact.

Oricine a studiat temeinic Atiinlele oculte va inlelege cu ugurin!5

lojele, ordinele, sectele gi grupirile. Trebuie si fim precauli oric6nd

se cer bani sau juriminte in schimbul instruirii spirituale gi ori de

c6te ori secretele sunt !inute de citre gradele maiinalte gi ascunse

fali de cele inferioare.

Dovezi referitoare la evenimentele din aceastd carte vor fi
rezervate doar oamenilor antrenaliin magie. Umanitatea va trebui

sd se resemneze accept6nd faptul ci o mare parte din dovezile

referitoare la cosmosul nostru nu pot fi oferite dec6t prin mijloace

spiritua le.

Wuppertal, lunie 1979

Dieter Rilggeberg
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Ceprrorur I

Sala de conferinle supraaglomeratd a clubului era pllni de

entuziasm, intrucAt suspansul.trezit de prima parte a programului

provocase o dezbatere aprinsd intre membrii publicului.

- Cine este acest Frabato?

- latd faptele, in sfArgitl

- Totul este doar trucuri gi iluzii.

Putea cineva si aibi incredere in simlurile sale? Un amestec

de incAntare gi entuziasm a cuprins mintea tuturor.

Sunetul clopolelului a anuntat sfargitul pauzei. Rdndurile

s-au umplut din nou cu rapiditate; toate conversatiile au incetat 9i,

pe misuri ce l-umina se diminua in sala de conferinfe, cortina se

ridica incet. Aranjamentul scenei nu didea deloc impresia cd un

magician era pe cale sd igiinceapi reprezentalia, intruc6t uneltele

de scend obignuite pentru un spectacol de magie nu se zdreau

nicdieri. Un candelabru mare de cristal ilumina scena, in centrul

cireia era o masi rotundi acoperitS cu o fati de masd albastru

inchis de brocart. Zece scaune au fost puse in spatele mesei intr-un

semicerc, in timp ce la dreapta mesei audienla putea vedea un

singur fotoliu.

Frabato a intrat cu un pas u5or; a salutai audienla cu o
pleciciune lejeri. De$i fracul.lui idiuga o notd de seriozitate,

zdmbetul siu prietenesc ii linigtea pe cei care in mod normal ar fi

13



FRANZ BARDON

fost ingrozili de ideea unor experimente magice. pe misurd ce
aplauzele se diminuau, Frabato s-a adresat audienlei:

- Doamnelor gi domnilor - dupd ce v-am explicat bazele
sugestiei 5i autosugestiei in prima parte a programului gi v-am
demonstrat aceste principii, ag dori acum si trec la o arti temi.
Magnetismul animal este de mare importanld pentru existenla
umanitSlii gi, prin urmare, nu vreau sd pierd oportunitatea de a vi
arita puterea sa.

Fiecare lucru din aceastS lume este controlat de forle
electrice gi magnetice. Totugi, abilitatea unor anumite substanle de
a acumula gi de a conduce astfel de forfe electrice gi magnetice
variazS mult. Aceasti cunoagtere este de mare importanld in
fdurirea amuletelor - dar nu vom intra in detalii despre astfer de
lucruri pentru moment. in schimb, vi voi explica acum esenla
magnetismului gi am si vi dovedesc existenla sa prin demonstrafii
practice.

Magnetismul animal este cel mai perfect element al viefii.
Energia vitalS gi materia vitalS formeazd baza vielii pe pim6nt.
Acest magnetism vital conecteazi pimantul cu zona ce inconjoari
pimdntul; aceasti zond este numitd deseori lumea astrali sau, pur
gi simplu, ,,lumea de dincolo". Magnetismul vital conecteazd de
asemenea oamenii unii cu al!ii. o fiin!5 umanS radiazi o energie
care este pur animalS,5i puterea gi puritatea acelei energii depind
de voinla persoanei, de caracterul sdu gi de maturitatea sa.

SSnitatea sa depinde de aceste trei calitili la r6ndul ei.

- Acest magnetism este deosebit de puternic la oamenii care
igi antreneazd in mod perseverent spiritul gi sufretur, care delin un
bun autocontrol gi care inleleg cum si igi stip6neascd destinul.

Prin aceastS energie vitalS, ei pot sr

impulsurile la discrelie gi, astfel, si rea

-intrucAt magnetismul animal e:

fi folosit atet in scopuri pozitive, c6t

semeni, aceea culegi" este o expresie

prin urmare, adeviratul magician urmi

Un magician antrenat poate vindeca ,

netism gi, de aceea, eu am avut ir
personal pentru acest fenomen.

- Prin mai multe demonstralii,

calitdli secrete gi forle conectate cu I

scop, rog trei persoane din audienld sr

in timp ce Frabato aStePta, in to

Apoi, pentru a incuraja audienla,

,,Nu trebuie si vi temeli. Nimeni nu t

mine."

O blondi atrigdtoare s-a ridica

scen5. ,,Uita!i-v5," spuse Frabato in 6

ci femeile sunt sexul mai slab, dar

contrariul tuturor domnilor prezen!

instantaneu un t6ndr s-a gribit citrt
maiin v6rst5.

- Sunt foarte recunoscitor Pel

spuse Frabato voluntarilor. Acum, vi
dispozilia mea pentru un timp, pe ac(

Doamna a fost prima; gi-a Pu

Tdndrul domn, un personaj mai de
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FRABATO MAGICIANUL

Prin aceasti energie vitalS, ei pot sd igi intireascd gAndurile gi

impulsurile la discrelie gi, astfel, si realizeze fapte extraordinare.

-intruc6t magnetismul animal este o fofi5 obiectivS, el poate

fi folosit atAt in scopuri pozitive, c6t gi negative. Zicala ,,ceea ce

semeni, aceea culegi" este o expresie a legii karmice gi a dreptSlii;
prin urmare, adeviratul magician urmiregte numai scopuri pozitive.

Un magician antrenat poate vindeca cu succes oamenii prin mag-

netism gi, de aceea, eu am avut intotdeauna un mare interes

personal pentru acest fenomen.

- Prin mai multe demonstralii, intenlionez sd vd ardt gi alte

calitili secrete gi forle conectate cu magnetismul animal. in acest

scop, rog trei persoane din audienld si mi se alSture pe sceni.

in timp ce Frabato agtepta, in toati sala se auzea un murmur.

Apoi, pentru a incuraja audienla, el a spus cu un z6mbet,

,,Nu trebuie si vi temeli. Nimeni nu va p51i nimic. Venili alSturi de

mine."

O blond5 atrdgitoare s-a ridicat gi, govdind, s-a apropiat de

scen6. ,,Uita!i-vi," spuse Frabato in glumd, ,,Oamenii mereu spun

cd femeile sunt sexul mai slab, dar aceastd doamni a dovedit

contrariul tuturor domnilor prezenli in sali." Audienla a r6s gi

instantaneu un t6nir s-a gr5bit citre scen5, urmat de o doamni
maiin v6rstd.

- Sunt foarte recunoscitor pentru ajutorul dumneavoastrS,

spuse Frabato voluntarilor. Acum, vi rog si vd puneli lucrurile la

dispozilia mea pentru un timp, pe aceasti mas5.

Doamna a fost prima;

T6ndrul domn, un personaj

pus ceasul de argint pe masi.
dezinvolt, 9i-a pus portofelul gi

st-a

mai
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FRANZ BARDON

ceasul. Dupi un z6mbet de incurajare de la Frabato, doamna in
v6rsti gi-a scos l5nligorulgi l-a pus l6ngi obiectele de pe masi.

- Ca introducere, spuse Frabato adres6ndu-se audienlei, voi

oferi acum o mici demonstralie de psihometrie. Vd voi dovedi cd

fiecare fiin!5 umani lasd amprente ale esenlei sale pe acele

obiecte care intrd in contact cu corpul siu. V6rsta obiectului nu

conteazS. Chiar daci obiectul ar avea mii de ani, tot ceea ce este

imprimat asupra lui ar putea fi dezvdluit cu claritate ochilor mei

clarvizitori. Cu ajutorul acestor trei obiecte voi dovedi acum

adevdrul acestei afirma!ii.

Frabato s-a apropiat de mas5, a luat ceasul de argint gi s-a

plimbat incet inainte 5iinapoi de c6teva ori, fiind ad6nc cufundat in
g6nduri. Brusc, s-a oprit, a pus ceasul pe fruntea sa gi, pentru c6teva

momente, a rimas complet nemigcat, cu o privire distantS. Apoi,

ca 5i cum s-ar fi trezit dintr-un vis, s-a intors citre femeia blondS.

- Pireli si vd indoili serios de abilitSlile mele, altfel cu

siguranli nu ali fi venit pe scend cu un ceas imprumutat de la sora

dumneavoastrd. Pot vedea ci il purtali destul de des fSri 5tirea ei

intruc6t ea lucreazi in Berlin. Acest ceas a fost un cadou de la o
mitugi care a murit intr-un accident gi de aceea sora dumnea-

voastri nu il mai poartS. Cu siguran!5 s-ar supira daci ar gtii cd ii
purta!i ceasul.

Se puteau vedea clar jena gi ruginea de pe fala femeii, ceea

ce ardta ci Frabato avea dreptate.

Brusc, t6nirul a incercat si igi ia portofelul de pe mas5.

Frabato a fost mai rapid gia luati portofelul, c6ntirindu-l cu atenfie.

- Nu pirelisi aveli o congtiinli curatd, domnule. Prin urmare,
voi cerceta cauza.

Dupi ce a analizat portofelul c

a continuat.

- Sunteli incS t6n5r, dar mergeli u

doui fete. Celei ale cSrei fotografii le p

si ii placi de dumneavoastrd numai d

imaginare in aer pentru a o seduce, I

reale. Pe l6ng5 aceasta, vid o scrisoar

fati cu care v-a!i intAlnit recent la un e

aten!ia prin avansurile ei. Treburile du

md privesc, dar pot si vd asigur ci nu

aceste domni5oare.

l6n5rul a devenit destul de rugina

gol. Cu o stare evidenti de nesiguran

locuiesc lSngi dumneavoastrS. Nu m-e

cele mai intime gdnduri."

Frabato a pus portofelul inapc

l5nligorul gi l-a ldsat s5-i alunece prinl

examinat.

- Ag putea scrie un intreg roman

spuse proprietarei, intruc6t el poarti a

bune, c6t gi rele. Primii s5i proprieta

bogali care au fost ghilotinali in timpu
adus fiecirui proprietar al siu un anum

solul dumneavoastrd a fost omor6t in
triiti dintr-o micd pensie de militar pen'

linligorul a fost la amanet de doui ori

si ?l recuperali.

t7
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FRANZ BARDON

trebuie si fie pe deplin congtient de ofensele sale. Zelul siu excesiv

l-a fdcut sd dezviluie unuia din prietenii sii ritualurile pe care le

folosim pentru a invoca fiinle elementale. Potrivit legilor lojei,

incdlcarea unuijurdm6nt gi dezviluirea secretelor se pedepsesc cu

moartea. Totugi, sentinta nu va deveni finali dec6t dupi un vot

secret al tuturor celor prezenfi. Degi persoana in cauzd este prietenul

meu, nu pot sd ii scuz comportamentul 9i, prin urmare, o supun

judecSlii voastre.

O stare de nervozitate a cuprins rapid fr5lia; membrii

gu5oteau intre ei cu aprindere. Unii arStau furie, allii stiteau ca

paralizali. secretarul a inm6nat plicuri cu o bucatS albS de h6rtie

tuturor celor prezenli. Un simplu ,,da" sau ,,nu" urma sd determine

viala sau moartea fratelui lor de lojd. ,,Da" ar fi insemnat moartea

prin atac psihic, unu" ar fiinsemnat libertatea giviala.

Mulli au scris verdictul pe foaie rapid, allii au ezitat un moment,

cu mAinile tremur6ndu-le in timp ce scriau. in ciuda faptului ci
Silesius fusese plScut de mulli dintre ei, un sentiment fals de

compasiune ar fi fost nepotrivit, intruc|t tridarea secretelor lojei

ar fi putut fi foarte periculoasi pentru toli cei vizafi.

in final, Secretarul a str6ns toate plicurile intr-o cutiu!5 de

lemn, a luat bucSlile de hArtie gi le-a imp5fiit in doud in funclie de

rispunsul oferit. Fralii priveau ticuli.

Secretarul a numirat foile de h6rtie foarte atent 5i a notat

rezultatul. Fala sa de obicei imbujorati a devenit palidi in timp ce

verifica rezultatul din nou. Apoi a inminat notila sa Marelui

Maestru. Fala acestuia reflecta gocul la vederea numerelor de pe

h6rtie - un bun prieten tocmai a fost condamnat la moarte. S-a

ridicat, destul de tulburat.

24

- Dragii mei frafi, a spus cu o voce I

fful a fost impotriva lui Silesius, care a
h mod irevocabil cu o majoritate de cin

Ste. Potrivit legilor noastre, sentinla t
* o lund, dar intruc6t, folosindu-gi abilit
n descoperi ce il agteapti gi probabil

mcuta sentinla in doudzeci gi patru d

ffidat secretele lojei va suferi aceeagi s

urr de frali care sunt maegtri in lupta
tpd int6lnire gi sd md asiste in atacul ps

Degi verdictul l-a scuturat destul d
pa recipitat calmul rapid gi a continuat

-intrucAt Punctul Numirul Unu dr

€ ne ocupim acum de cazul lui Frabato

cistat la reprezentaliile sale gi au putut
tile sale indeaproape. S-a dovedit ci lucrr

wlenlionale. Experimentele sale au re
Bilor; da, ele au fost chiar mai bune dr

mrl-ti dintre frali. Hermes, unul din cei

fzitd lui Frabato pentru a il testa. El r
qerienla sa.

Distinsul domn care il vizitase pe I

rillcat dintre cei lalli.

- Am ales cea mai buni ord astrol
Frabato, am luat in considerare de as

elementelor pentru a md pune intr-c
pfternic5. Pe l6ngi aceasta, am sperat r
spectacolul pe care il oferise; acest lucru
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FRABATO MAGICIANUL

- Dragii mei frafi, a spus cu o voce tremuritoare, din nefericire
votul a fost impotriva lui silesius, care a fost condamnat la moarte
in mod irevocabil cu o majoritate de cincizeci gi unu la patruzeci gi

gapte. Potrivit legilor noastre, sentinla trebuie executati in decurs
de o lund, dar intruc6t, folosindu-gi abiritdtire oculte, fratele silesius
va descoperi ce il agteapti gi probabil va incerca si scape, vom
executa sentinla ?n douSzeci gi patru de ore. prietenul ciruia i-a
tridat secretele lojei va suferi aceeagi soartd. Rog cei douizeci gi

unu de frafi care sunt maegtri in lupta telepatici si rimAnd aici
dupi int6lnire 9i sd mi asiste in atacul psihic.

Degi verdictul l-a scuturat destul de tare pe Marele Maestru,
gi-a recipitat calmul rapid gi a continuat cu o voce mai calmd.

-intrucat Punctul Numdrul Unu de pe agendi a fost l6murit,
si ne ocupim acum de cazul lui Frabato. Unii din fralii prezenli au
asistat la reprezentaliile sale gi au putut sd se convingi de abiliti-
!ile sale indeaproape. s-a dovedit ci lucreazi fdri ajutorultrucurilor
convenlionale. Experimentele sale au reugit in ciuda tuturor agtep-
tirilor; da, ele au fost chiar mai bune decat ceea ce ar putea face
mulli dintre frafi. Hermes, unul din cei mai abiri frafi, i-a fdcut o
viziti lui Frabato pentru a il testa. El v5 va spune acum despre
experienla sa.

Distinsul domn care il vizitase pe Frabato noaptea t6rziu s-a
nidicat dintre cei lal1i.

- Am ales cea mai buni ori astrologici pentru vizita mea la
Frabato, am luat ?n considerare de asemenea corespondenlele
elementelor pentru a mi pune intr-o pozilie iniliald c6t mai
puternicd. Pe 16ngi aceasta, am sperat ci el ar fi fost obosit dupi
spectacolul pe care il oferise; acest lucru ar fi fost in avantajul meu.
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