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Tato čistě magicko-mystická lóže byla založena roku 1840 v Mnichově jedním bohatým
německým továrníkem a několika dobře postavenými občany. Existovala až do roku 1933. Po
všechen čas mohlo být členy této esoterní pracovní skupiny či tajné lóže jen 99 mužů. Tato
lóže se nikdy neotevřela pro veřejnost.
S běžným Svobodným Zednářstvím neměla tato lóže nic společného. Neměli žádné stupně,
hodnosti nebo úrovně. Jejich postup od učedníka přes tovaryše k mistrovi byl jenom
symbolický. Všechna tajemství byla předávána už během zasvěcení. Řádové „stupně“ nebyly
hodnosti, ale jen chrámové kameny opatřené číslem a jménem. Jejich záměry byly
demonologicky orientované, tj. zkoušeli ve spolupráci s údajně existujícími negativními
duchovními silami získat osobní výhody, vliv, moc a peníze pro své členy. K tomuto účelu se
podřídili démonu Marta „Berzabelovi“, starému býčímu bohu Astaroth, Belial a Asmodi2,
jakožto lóžovému démonu, který měl v lóži číslo 100.
Podobně jako při ruské ruletě (kterou též praktikoval řád Asasinů3 existující na přelomu 19. a
20. století také ve střední Evropě) každých pět let (pokud do té doby některý ze členů lóže
nezemřel) v předvečer svátku svatého Jana (23. června) losovali „kandidáta na smrt“. Tento
kandidát sloužil jako „lóžová oběť“ za služby transcendentálních sil, ve které lóže věřila.
Kandidát na smrt byl určen taháním losu. Později používali osudí s 98 bílými míčky a jedním
černým. Kdokoli si vytáhl los smrti, stal se, v souladu s ustanoveními řádu, majetkem
údajného lóžového démona, tj. musel pozřít jed během lóžového setkání.
Velmistr této organizace, který patřil do opravdové „macabre“4 a velice dobře postavené
společnosti, měl možnost nařídit opakování losování třikrát, pokud ho „osud“ přinutil
vytáhnout černý míček. Majetek a kapitál „obětovaného“ člena se stal majetkem lóže. Sedadlo
v lóži, jeho číslo a imagospiritus5 byli přiděleni novému členu, který měl být zasvěcen tentýž
den. Údajně tato lóže dosáhla vrcholu v teorii i praxi téměř všech černo-magických technik.
Každý člen byl svázán s lóžovým démonem přísahami, krvavými rituály a duchovními pakty.
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Také známý pod pseudonymem „Dr. Klingsor“.
Asi „Ašmodaj“.
3
Arab. „Hašašín“ (požívači hašiše). Šíitská sekta, která vznikla v Íránu koncem 11. stol. a rozšířila se do Syrie.
Definitivně byla zničena roku 1273 Mamlúky. Později byla pravděpodobně obnovena, ale nejsou o tom
spolehlivé informace.
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Mafie
5
v angl. Verzi je připojena poznámka: „viz. Shakespeare: Bouře.“ Jedná se o služebného ducha (buď elementála
nebo poskytnutého nějakou bytostí).
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Nejdůležitější rituály byly převzaty z prací o ceremoniální magii (viz „Heptameron“6, Waite:
„Ceremonial Magic“7, Stroessner-Bachhausen: "Freimaurerei und Magie" atd.). Také
používali bojovou telepatii a paprsky vyzařující Tepafon (Viz. Fraternitas Saturni a Řád
Duchovního Zednářství8).
Zdroj:

Quintscher: „Denu val Gumas“9
Bardon: „Frabato“10
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Poznámka překladatele:
Na konci textu byla připojena těžko přeložitelná poznámka. Pro jistotu uvádím svůj pokus o
překlad i originální znění:
Informace o této lóži poskytl ústně Gregor A. Gregorius Mistrovi Ptahhotepovi
z Fraternitas Saturni, Guidovi Wholtherovi 11(Mistrovi Danielovi), který je na 33
stupni Farternitas Saturni, chvíli byl i Velmistrem a byl také členem řádu DroitHumain. Popisy rituálů, technik a procedur lóže FOGC.
Protokoly z lóžových setkání (ne pro veřejnost)
Information about this lodge were given by Gregor A. Gregorius from mouth to ear to
Master Ptahhotep of the Fraternitas Saturni, Wolther, Guido (Master Daniel), 33rd
degree of the Fraternitas Saturni and it Grandmaster for a while, was also member do
the Droit-Humain order; descriptions of the rituals, techniques and procedures of the
FOGC lodge.
Minutes of lodge-meetings (not available to the public)
Celý tento text je pravděpodobně úryvkem z knihy Dr. Klingsor (alias Dr .Adofl Hemberger):
Experimental magie. Schikovsky 1976.

Text v anglickém znění, ze kterého jsem překládal naleznete např. zde:
http://www.geocities.com/orionbooks2002/fogc.html
http://www.abardoncompanion.com/BardonPraxis/msg02373.html
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Petr z Abana: Heptameron. In: Agrppa,, H. C.: Okultní filosofie sv. 2. (Kniha čtvrtá). Trigon 2004.
Do češtiny zatím nepřeloženo. Jedná se o ukázky z mnoha různých grimoárů.
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O.M.B. - Orden Mentalischer Bauherren. Gnostický řád, který ve 20. letech v Berlíně založil Quintscher, ale
brzy se rozpadl.
9
Quintscher, R. O.: Denu val Gumas, Das ist Magie Des Willens. Oficiálně snad nikdy nevyšlo.
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Bardon, F.: Frabato. Chvojkovo nakladatelství 2000.
11
Wholther, G. také napsal pojednání o lóži FOGC, které je k dispozici na stránkách okultismus.mysteria.cz.
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