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 Okultyzmem zacząłem interesować się w 2001 roku, a pierwszą książkę jaką przeczytałem 

była Biblia Szatana A. S. LaVeya. To ona z pewnością ukształtowała moje podejście i myślenie oraz 

spowodowała, że zwróciłem się w stronę satanizmu, który prywatnie definiowałem jako sprzeciw 

wobec ogólnie przyjętym prawdom, które w istocie są kłamstwami.  

 Pierwszą ceremonię magiczną wykonałem 30 kwietnia 2002 roku, w Noc Walpurgii. Miałem 

wtedy 18 lat. Właśnie w 2002 roku  stworzyłem swój własny system inicjacyjny, który nazwałem Ordo 

Atri Illuminationis (w skrócie O.A.I.) Byłem wtedy także pod wpływem dzieł Aleistera Crowleya.  

Z zafascynowaniem analizowałem Księgę Prawa i już wtedy moją uwagę szczególnie zwrócił 19 wers 

III rozdziału dotyczący liczby 718.  

 W roku 2003 wraz ze znajomymi okultystami uczestniczyłem w wielu rytuałach czarnej 

magii. Na początku była to magia chaosu, lecz krótko potem odkryliśmy dzieło Michaela W. Forda: 

Yatuk Dinoih. To był moment przełomowy w moim rozwoju magicznym. Inwokowaliśmy wiele cieni  

z tego grimiuaru1, a wtedy to był prawdziwy hardcore, ponieważ wzywaliśmy jednego demona na 

tydzień, a czasem nawet dwa! Stało się to wtedy już moją pasją, a ponieważ nie widziałem wcale 

skutków ubocznych, kontynuowałem tę działalność.  

 W tym samym czasie, czyli w roku 2003, zainteresowałem się okultystyczną organizacją 

Dragon Rouge. Czytałem wszystkie eseje zamieszczone przez jej ówczesny polski oddział – Lożę 

Magan kierowaną przez Asenath Mason.  

 Przez następne lata pilnie pracowałem nad liczbą 718, analizowałem ją i zapisałem setki stron 

w moich dziennikach2. Wstępne wyniki publikowałem na swojej stronie internetowej Scriptorium 718  

w roku 2004.  

 Rok 2005 poświęciłem na zapoznanie się z dziełami Kennetha Granta3, którego liczbą 

magiczną było 7184.  

 W roku 2006 uczestniczyłem, jako współtwórca, w tworzeniu polskiego oddziału Kościoła 

Lucyfera (Church Of Lucifer - COL). Byłem także pomysłodawcą przekształcenia go z organizacji 

religijnej w stricte okultystyczną. Podjąłem wtedy oficjalne rozmowy z Michaelem W. Fordem  

w sprawie szerokiej współpracy. Pamiętnego dnia 6 czerwca 2006 roku - czyli 06.06.06 - wykonałem 

dość specyficzną operację magiczną inwokując odpowiednie siły lucyferyczne. Zostałem wtedy 

ochrzczony5 jako Naas Luciferus czyli "Wąż Niosący Światło".  

 

 

                                                           
1 Poświęciłem temu esej Perskie Czarostwo na Ziemiach Polskich. 
2 Efektem tej pracy jest mój grimuar o nazwie LUCIFERU: Dzieło Odrazy Spustoszenia (zostanie opublikowana 

nakładem wydawnictwa The Serpent w 2011 roku). 
3 Sekretarz Aleistera Crowleya, twórca Tyfonicznego O.T.O. skierowanego stricte w stronę Ścieżki Lewej Ręki. 
4 Dopiero w ciągu wakacji 2009 przeczytałem wszystkie  9 książek w języku angielskim składających się na 

potrójną Tyfoniczną Trylogię. 
5 Zostałem wychowany w rodzinie niekatolickiej, nie posiadam chrztu ani żadnych innych sakramentów 

chrześcijańskich! 



 

 Również w roku 2006  powołałem do życia Phosphorus Publishing, było to podziemne 

wydawnictwo wydające tłumaczenia wczesnych grimuarów Forda, przetłumaczyliśmy i wydaliśmy 

Księgę Kaina (Book of Cain), sam przetłumaczyłem mnóstwo tekstów i artykułów zamieszczonych przez 

Forda w Internecie. Opublikowałem je na założonej przeze mnie stronie luciferian.pl, miałem wtedy 

prawa do publikacji tekstów Forda6.  

 Dnia 13 lipca 2007 opatentowałem swoje życiowe odkrycie dotyczące zapisu sangraal. Jest ono 

oficjalnie złożone w kancelarii notarialnej pod sygnaturą "Repetytorium A numer 3647/2007" i od tego 

czasu jest to chronione prawem. 

 11 września 2007 roku7 opłaciłem składkę członkowską w Dragon Rouge, miesiąc potem 

stałem się oficjalnym członkiem DR oraz Loży Magan. Byłem nim przez rok, do października 2008 

roku.  

 Przez cały czas pracowałem nad koncepcją liczby 718 jako połączeniem Światła i Ciemności na 

Ścieżce Lewej Ręki, co opisałem szczegółowo w przygotowanym do wydania grimuarze pt. 

LUCIFERU. 

 W roku 2010 byłem również członkiem The Order Of Phosphorus (TOPH) Michaela W. Forda, 

jednak aktualnie podążam jednak własną ścieżką, którą opisałem precyzyjnie w LUCIFERU: Dzieło 

Odrazy Spustoszenia.  

 Obecnie pracuję również nad kolejnym grimuarem - Nieświęty Graal, Nieświęta Krew: 

Dechrystianizacja Symboliki. Będzie to prawdziwa historia tego, o czym napisano tyle bzdur i mam 

zamiar zdjąć z tego zagadnienia chrześcijańskie jarzmo. Wydanie tego jest również przewidziane w 

wydawnictwie The Serpent. 
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6 Aktualnie prawo do publikowania tekstów Michaela W. Forda w Polsce i Europie Środkowej, aż po Ural 

posiada kobieta o pseudonimie Lilith Black Moon: właścicielka portali Okulta.pl oraz Okulta.com.pl, a także 
założycielka Zakonu Lucyfera (www.lucyferianie.pl) - oficjalnego polskiego przedstawicielstwa lucyferiań-
skiego The Order Of Phosphorus (TOPH) Michaela W. Forda. 

7 Pamiętam tę datę dobrze, ponieważ jest to rocznica ataku na WTC. 


