
 
Dilluns, 3 d'octubre, a les 19:30 h. 

 
CONFERENCIA MAGISTRAL 

 

Andreas Faber-Kaiser: les 7 claus del seu missatge esotèric 
 

Per IGNASI PUIG  
 

Pintor  esotèric. Especialista  en  l´Art  Iniciàtic  de  Catalunya 
Escriptor.  Especialista  en  la història  esotèrica  de  Catalunya 

 
 
El millor investigador català sobre els temes alternatius i sobre les paraciències en aquell segle 
XX que vam deixar enrere, va ser l´ANDREAS FABER-KAISER  (Barcelona, 1944-Badalona, 
1994), que va viure de forma intensa, en la zona visible i en la zona invisible, tota mena 
d´experiències fora del corrent per a poder tenir la resposta a les preguntes de sempre. 
 
L´Andreas va viure 20 o 30 anys avançat al seu temps, i pocs ho van entendre. 
 
Amb el seu tenaç i brillant quefer, va anar trencant bona part de les falses idees i els motllos que 
la rutina institucional ens havien delimitat, en un horitzó de sínia i de volada mínima on era 
habitual no fer-se preguntes. 
 
Va viatjar a l´Amèrica dels intraterrens, a l´Ocania del secret.... i se´n va sortir. 
 
Què va fer que ell fos un pioner? El seu primer gran mestre va ser el seu pare, el pintor Will 
Faber Zietz, creador de cosmogonies interdimensionals i del món sobrenatural a través dels seus 
poètics i iniciàtics quadres i dibuixos que encara no són prou coneguts. El seu primer llibre   
¿Sacerdotes  o  Cosmonáutas?, per tant, va ser sobre el cosmos... 
 
No obstant, ell va arribar molt lluny. Cada nou llibre era un esglaó en l´escala que tothom tindria 
que pujar cert jorn, per tanmateix poder contestar a qüestions tan críptiques com si hi ha un Rei 
Del Món (que en realitat és la dea dels 1001 noms), sobre qui mou els fils de la història 
coneguda (el grup dels 13), si hi ha vida atlant a l´interior del nostre planeta, si és cert que ens 
visiten "sacerdots o cosmonàutes" de tota mena i color... i què cal fer. 
 
Preguntes amb resposta, i és el missatge de l´AFK, tot el seu acurat esforç i treball de recerca, 
literari, radiofònic, conferencial, articulista, i un llarg etc., sobre temes sovint al límit de la 
normalitat i que caldria recuperar ara i aquí, i suara han passat molt anys i "el sistema" ho ha 
volgut silenciar i no ho podem pas permetre-ho. 
 
Ignasi Puig 
 
 
La  bibliografia  de  AFK,  és  la  següent: 
 
LLIBRES: 
¿Sacerdotes  o  cosmonautas?  (1971) 
Cosmos-Cronologia  general  de  la  Astronáutica  (1972) 
Grandes  enigmas  del  cielo  y  de  la  tierra  (1973) 
Jesús vivió  y  murió  en  Cachemira  (1976) 
OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA---Documentación  y  memorandos  (1980) 



OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA---Informes  de  avistamientos  (1980) 
OVNIS:  Archivos  americanos.  Documentos  militares  y  de  inteligencia  (1980) 
La  Caverna de  los  Tesoros  (1984) 
Las  Nubes  del  Engaño---Crónica  extrahumana  antigua (1984) 
Fuera  de  Control---Crónica  extrahumana  moderna  (1984) 
Sobre  el  Secreto. La  isla  màgica  de  Pohnpei  y  el  secreto  de  Nan  Matol  (1985) 
Pacto  de  Silencio  (1988) 
El Muñeco  Humano  (1989) 
 
 
REVISTES 
 
Revista  "MUNDO  DESCONOCIDO"  (1976-1982) ----(75  números  més  2  extres) 
Revista  "Más  Allá",  amb  entrevistes  a  Erich  Von  Däniken,  Antoni  Ribera,  Téfilo,  Luis  
José  Grifol,  Professor  Fasman,  Ivan  Trilha,  André  Malby.  També  articles  d´investigació:  
El  misterio de  la  isla  de  Ponphei,  La  cruz  del  diabló,  ¿La  entrada  a  los  mundos  
subterráneos?,  La  conquista  programada  de  América,  Los  amigos  voladores  de  los  indios  
Hopi,  Los  túneles  de  América,  ¿Quién  mueve  los  hilos?,  ¿Somos  cobayas  de  un  destino  
planificado?,  Noches  de  blanco  satán---Satán  en  la  Casa  Blanca,  Genocidios  masivos:  la  
guerra de  baja  intensidad,  Confesiones  de  AFK:  entre  la  vida  y  la muerte. 
 
RÀDIO 
 
<Catalunya  Ràdio>. Programes:  "Què  volen aquesta  gent?"  (1988),  "Arxiu  Secret",  
"Sintonia  Alfa  (1988-1994)" 
 
 
 
 
 
 


