718: Adwersaryczne Aspekty Odrazy Spustoszenia
718 pochodzi z Księgi Prawa1 (III:19) przekazanej A. Crowleyowi przez Aiwassa w 1904 roku
w Egipcie, w Kairze, jednak samo określenie i koncepcja Odrazy Spustoszenia posiada bardzo odległe
korzenie. Pochodzi ono z Biblii a dokładniej z Proroctwa Daniela, kontekst też jest bardzo specyficzny,
ponieważ określenie Odraza Spustoszenia jest czysto antychrześcijańskie, pojawia się ono w
kontekście symbolu splugawienia kościoła (jako budynku) ale również religii i nawrócenia na religię
pierwotną - pogaństwo, jest także symbolem odstąpienia od bożych praw oraz zbezczeszczenia
świątyni. Ja jednak nie będę tego absolutnie rozpatrywać w odniesieniu do chrześcijaństwa, to było
tylko takie małe wprowadzenie. Warto jednak zauważyć, że Odrazą Spustoszenia jest coś nie
świętego w miejscu świętym, w kontekście biblijnym chodziło o Antiocha IV Epifanesa, którego
chrześcijanie nazwali „korzeniem wszelkiego zła” (był to ich punkt widzenia oczywiście), a w kontekście
magicznym jest to 11. „sefira” Daath, Brama na Drugą Stronę na świętym Drzewie Życia.
Księga Prawa daje nam bardzo ciekawą podpowiedź dotyczącą tej starej i zapomnianej
koncepcji, a mianowicie jest zapisane, że Stela Objawienia z kultu Thelemy będzie zwana Odrazą
Spustoszenia i gdy dobrze obliczy się jej imię wyjdzie 718 – jest to ważna podpowiedź dla kabalistów.
Podjąłem się tego zadania w roku 2003, przez kilka kolejnych lat analizowałem na wszelkie możliwe
sposoby ten bardzo szeroki temat, tak naprawdę zaczęło się od Kennetha Granta, który także
pracował z liczbą 718. Bardzo istotne w tym wszystkim jest to, że liczba 718 to 2 x 359, Grant
poprzestał na tym, że 359 to hebrajski zapis nfc, ShTN czyli Shaitan lub po prosu Szatan i tak Grant
stwierdził, że 718 jest Podwójnym Talizmanem Shaitana, dla mnie jednak to było zbyt proste.
Postanowiłem rozbić liczbę 359 aby odkryć ukryte powiązania (gematria) a drugą pozostawiłem
nietkniętą, jednak nie patrzyłem na to jako Szatan ale Sprzeciw, ADVERSARY (jest to oryginalne i
pierwotne tłumaczenie tego słowa). Po wielu nieudanych próbach dokonałem ważnego odkrycia, a
mianowicie 359 to wartość liczbowa zapisu ksj rua, AOR ChSK czyli ‘or chashakh co oznacza Światło
Ciemności. Odkryłem, że 359 reprezentuje połączenie Światła i Ciemności a pamiętając o drugiej
liczbie 359 jako Sprzeciw a mówiąc wprost Ścieżka Lewej Ręki, otrzymałem więc bardzo ciekawe,
nowe znaczenie. Jak pisałem we wstępie Odraza Spustoszenia odnosi się do czegoś powszechnie
odrzucanego, teraz widać, że ta koncepcja pasuje bardzo do Ciemnej Strony Edenu, „ciemnej strony” Drzewa Wiedzy (a’atz da’ath) – tej zakazanej przez Boga Adamowi i Ewie2, jest to zakazany owoc,
Odraza Spustoszenia. Nie będę ukrywać, że sama koncepcja jest sprzeciwem wobec tej konkretnej
religii oraz jej prawom i „prawdom”, jest to droga Szatana Lucyfera (sathanas luciferi) czyli Sprzeciwu
Niosącego Światło. Nie jest to jednak zwykłe, jasne światło LUX, jest to dosłownie jego
przeciwieństwo czyli XUL – Światło Ciemności, to zawierające oba aspekty, Niebios ale również i
Piekła. Liczba 718 mówi o obu aspektach, podstawowej równowadze przeciwieństw – lecz nie
dualizm! Są one Jednym i tym samym aspektem Całości, przenikając się wzajemnie tworzą
Wszechświat. 718 nie wie co, to herezja, jest wilkiem pośród owiec, jest Bramą do Piekła w samym
środku Nieba, jest Szatanem nfc, ShTN = 359 i Mesjaszem whjcm, MShChHV = 359, jest Pełnią
Wiedzy, ciemnością i jasnością, ciemnym aspektem jasności i jasnym aspektem ciemności.

Patrz Święte Księgi Thelemy, Lasthal Press, Gdynia 2009, str. 152
Warto przytoczyć w tym miejscu komentarz do Księgi Rodzaju 2, 16-17 w Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, TOM I, Święty Wojciech, Warszawa
2009 -- „Przekroczenie zakazu sprowadzi na ludzi śmierć. Tekst nie mówi o nagłej śmierci; chodzi zatem o konieczność
‘umierania’ w wypadku nieposłuszeństwa. – Czy jednak chodzi na pewno o śmierć fizyczną? Tekst 3, 19 pozwala
przypuszczać, że śmierć fizyczna wynika z samej niedoskonałości natury człowieka (ciało - proch!); może zatem 2,17 mówi o
innej śmierci, duchowej, którą spowoduje ciężki grzech nieposłuszeństwa?” – kursywa i pogrubienie należą do autora,
komentarz ten doskonale opisuje, jakie jest zadanie adeptów Ścieżki Lewej Ręki i jakie zadanie jest przed
Ludzkością, uwolnienie się z kajdan ślepego posłuszeństwa!
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718 jest zarówno Świętym Graalem, z którego pił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ale
jednocześnie jest Świętą Włócznią, która przebiła jego bok, sprawiając, że wykrwawiał się, poczym
zebrano tą krew do kielicha, to tylko legenda, ale takie jest właśnie 718! Jej imię to Sprzeciw, Ścieżka
Lewej Ręki, pieszczotliwie mów na nią - sitra ahra.
718 to Czarny Płomień (Światło Ciemności), koncepcja odnosząca się na Ścieżce Lewej Ręki do
Lucyferycznego Światła, połączenia przeciwieństw, iluminacji ciemnej strony. Odraza Spustoszenia to
seksualne, diabelskie połączenie Samaela i Lilith w celu uzyskania Boskości, jest to prawdziwy
sakrament Graala, ponieważ zawiera w sobie połączenie Światłości Lucyfera i Ciemności Lilith, jest
eliksirem inicjującym na Ścieżce Sprzeciwu (718), jest to eliksir mrocznej ekstazy w świetle! Jest to
sakrament Odrazy Spustoszenia, gdyż dla zwykłego człowieka jest to bluźnierstwo. W Graalu
znajduje się esencja Bogini oraz Bestii, w Thelemie jest to Babalon i Therion a w perskim czarostwie –
Az i Aryman, tylko tak jest możliwe stworzenie boskości, dla chrześcijan jest to herezja, dla nas
adeptów Ścieżki Lewej Ręki jest to prawda zawierająca się w najwyższym sakramencie – Sakramencie
Graala! W Graalu następuje transmutacja Ognia oraz Wody jako Czarny Płomień (Lucyfer) i Krew
Ciemności (Lilith) – efektem tego jest eliksir boskości. Graal jest dowodem na to, że do rozwoju
duchowego nie jest potrzebny bóg! Nie jest to relikt religijny lecz gnostyczny i duchowy artefakt
ukazujący wiedzę pozwalającą na stanie się Bogiem bez potrzeby dochodzenia do niego, nie jest to
łączenie się z bogiem, lecz stanie się nim, czyli zrozumienie własnej boskości – najgłębsze poznanie
samego siebie. Człowiek sam staje się kielichem do którego wlewa się Światło. Aby lepiej ukazać na
konkretnym przykładzie jak należy rozumieć termin Odraza Spustoszenia, mogę napisać, że Święty
Graal jest nią ale tylko dla chrześcijaństwa, jest bluźnierczą herezją tylko dla nich (chrześcijan).
718 pokazuje, że termin szatan posiada pozytywne aspekty, jest ogniem spalającym
chrześcijańskie kłamstwa. Liczba 718 ukazuje też, że słowo szatan odnosi się do ponadczasowego
archetypu inicjacji (procesu przechodzenia z ciemności do światła), ukazuje, że można osiągnąć
iluminację tylko łącząc ze sobą przeciwieństwa, których archetypami są światło i ciemność, ci, którzy
odrzucają ciemność jako zło, odrzucają tym samym możliwość poznania (gnosis), co jest celem
inicjacji, a bez tego nie jest możliwe doznane prawdziwej iluminacji. 718 jest darem ukazującym
prawdę, łamie ona wszelkie nieprawdziwe, fałszywe wyobrażenia na temat Szatana oraz jego roli w
procesie inicjacji. Dlaczego połączenie Światła i Ciemności jest takie ważne w procesie inicjacji?
Ponieważ, Ciemność jest miejscem Ukrycia a Światło jest Poznaniem Prawdy, można to wykazać na
podstawie starożytnego powodzenia, „w najgłębszej ciemności jest ukryte najwyższe światło”
Ostatecznym rozwinięciem 718 jest liczba 11 (7x1x8=56, 5+6=11), liczba ta odnosi się do stanu
krok poza doskonałość jako 10+1, podczas gdy 10 jest bogiem, 11 jest staniem się Bogiem. Gdy inne
systemy kończą swoją drogę na 10, system drakoński idzie właśnie o krok dalej, jako 11 jest symbolem
tego procesu, jakim jest przebóstwienie.
Na koniec chcę napisać, że prawdziwym Imieniem Steli obliczonym przeze mnie dobrze tak,
że wychodzi liczba 718 jest „Stela Sprzeciwu”, w hebrajskim zapisuje się to jako lamc hbcm, MShBH
ShMAL = 718, sam zapis ShMAL w 7773 jest tłumaczony jako „Sinistrum4”, a więc Via Sinistra, Sitra
Ahra lub po prostu Ścieżka Lewej Ręki, w skrócie - SPRZECIW!
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lamc, za Sepher Sephiroth w 777 and other qabalistic writings of Aleister Crowley, Samuel Weiser, INC, 1998, str. 40
Porównaj ze słownikiem hebrajskim za iwrit.pl, hasło: samael

