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Oddajemy w wasze ręce nieoficjalne specjalne zerowe wydanie publikacji Polskiego 
Kościoła Lucyfera nazwana przez nas LUCIFERIA, jest ona efektem póki, co pracy dwóch 
osób. Artykuły zawarte w tym specjalnym wydaniu są poświęcone zagadnieniu, jakim jest 
LUCYFERIANIZM, są tutaj wytłumaczone podstawowe pojęcia z zakresu naszej filozofii. 
Przedstawione jest także dokładnie nasze podejście do Kościoła Katolickiego i zostało 
wyjaśnione również, dlaczego ją potępiamy, można łatwo zauważyć, że Nasza nienawiść 
do chrześcijaństwa nie jest prostym sprzeciwem, bo jest to dla Nas coś więcej, jest to 
Ścieżka Sprzeciwu, która jest zakorzeniona w Nas samych. Sprzeciwiamy się temu, co robił 
i obecnie robi Kościół Katolicki, ale oprócz tego proponujemy alternatywę. Uważamy, że 
podążanie drogą wyznaczoną przez Kościół Katolicki jest sprzeczne z naturą człowieka, 
jest to dobrowolne ograniczanie własnej wolności osobistej a my proponujemy coś 
dosłownie przeciwnego. Lucyfer jako nasz duchowy mistrz pokazał swoim czynem, że 
można się sprzeciwić Bogu, a my jako jego dzieci i uczniowie sprzeciwiamy się naukom 
proponowanym przez Kościół Katolicki, jesteśmy przeciwni przyjmowaniu nauk 
nazareńskiego bękarta i zamiast tej martwej nieudolności przybitej do zgniłego drzewa 
proponujemy przyjęcie Świetlistego Syna Świtu, Archanioła i Serafina, który jest dla Nas 
symbolem rozwoju duchowego i oświecenia. Zamiast nauk chrześcijańskich, które 
wyrządzają tylko krzywdę każdemu, kto się do nich stosuje, My proponujemy naukę 
wiedzy tajemnej, magii i okultyzmu, bo to prowadzi do najważniejszej iluminacji – 
poznania prawdy o samym sobie, jest to sekret, którego poznanie stwarza nas wolnym od 
ziemskich ograniczeń. Dla Nas Lucyfer jest Światłem, które aby odnaleźć trzeba zejść w 
głąb podziemi do obszarów chtonicznych i dopiero poprzez oczyszczenie odnaleźć Światło 
Tajemne.  
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Wprowadzenie w Lucyferianizm 

3 Oblicza Lucyfera 

 
Jako Luciferic Reverend wspólnoty Kościoła Lucyfera czuje się w obowiązku wyjaśnić, 
czym jest tak naprawdę Lucyferianizm według Nas, aby to zrobić posłużę się trzema 
najważniejszymi pojęciami w Lucyferianizmie, mogłoby się wydawać, że są to jednak 
nurty sprzeczne ze sobą, ale tak nie jest. 
 

1. Iluminacja 
 
Pierwszym obliczem Lucyfera jest to, co zawiera jego imię, czyli „Niosący Światło”, dla 
Nas tym Światłem jest Iluminacja, pragniemy doświadczać wyższych stanów świadomości 
poprzez dążenie właśnie do Światła. Światło jest wszystkim tym, co związane jest z 
rozwojem duchowym a także jego kwintesencją, czyli oświeceniem. Uznajemy każdą 
formę rozwoju duchowego oprócz tego prezentowanego przez Kościół Katolicki gdyż 
uważamy to za regres a nie rozwój. Zajmujemy się okultyzmem oraz magią zarówno w 
teorii jak i w praktyce, pracujemy nad swoim rozwojem na wiele sposobów, uważamy 
Lucyfera za ponadczasowy, archetypowy symbol Światła Iluminacji. Uważamy 
Światłonośnego za tego, który jako Pierwszy, dał ludziom wiedzę o tajemnicach bytu i 
kosmosu oraz za duchowego nauczyciela ludzkości.  
Lucyfer jest dla nas Wężem z Ogrodu Eden, który dając pierwszym ludziom owoc z 
drzewa otworzył im oczy i pozwolił poznać najwyższą z prawd, prawdę o nas samych, 
dlatego jest on dla Nas żywym symbolem pierwotnej inicjacji, która pozwoliła ludziom 
zacząć się rozwijać duchowo i poznawać to, co dotychczas było ukryte.  
 



 
Światło Lucyfera jest tożsame z wiedzą tajemną, mądrością, iluminacją i końcem 
ziemskiego etapu rozwoju – oświeceniem. 
 

2. Ścieżka Sprzeciwu 
 
Drugim obliczem Lucyfera jest dla Nas Ścieżka Sprzeciwu, tak jak On sprzeciwił się Bogu 
tam my sprzeciwiamy się naukom oraz działalności Chrześcijaństwa i Kościoła 
Katolickiego, oficjalnie potępiamy ich działalność, czujemy się silniejsi od wyznawców tej 
religii, nie wierzymy ślepo w to, co nam jest wmawiane, jesteśmy świadomi kłamstw, 
obłudy oraz fałszu, który sączy niczym jad umysły ludzi im poddanych, sprzeciwiamy się 
takiej postawie, gdyż uważamy Kościół Katolicki i Chrześcijaństwo za najgorszą zarazę w 
historii ludzkości, z oburzeniem patrzymy jak chrześcijanie są manipulowani przez władze 
KK, nie uznajemy żadnego z ich poczynań. Nie zgadzamy się z większością informacji 
zamieszczonych w biblii, ponieważ mamy świadomość, że jest ona tylko kopią wierzeń 
starożytnych oraz religii pogańskich i nie wnosi nic nowego oprócz celowej dezinformacji 
oraz bezsensownego żałosnego manipulowania ludźmi poprzez ograniczanie ich wolności 
osobistej głupimi przykazaniami, które notabene były łamane przez Kościół Katolicki w 
okresie ciemnych wieków w czasach średniowiecza, gdy Święta Inkwizycja wmuszała 
ludziom wiarę katolicką ogniem oraz mieczem.  
Nie potrafimy sobie wyobrazić jak można podążać drogą, za którą ciągną się zbrukane 
krwią karty historii w tak wielkiej skali! Jako Kościół Lucyfera odrzucamy nazareńskiego 
bękarta oraz fałszywego boga chrześcijan, bo wiemy, że są to zbyt młode symbole, aby 
oddawać im cześć, nie uznajemy, żadnej z nauk głoszonych przez Kościół Katolicki i mamy 
całkiem inne poglądy na wydarzenia opisane w biblii, uważamy, że celowo jest nam 
wmawiane to wszystko, aby zawładnąć umysłami ludzi. Odrzucenie tych nauk jest dla nas 
także iluminacją, ponieważ, gdy nie karmimy swoich umysłów tymi bzdurami, mamy 
umysły czystsze i nie jesteśmy poddani praniu mózgu, jakim raczy nas Kościół Katolicki, w 
ten właśnie sposób łączymy Ścieżkę Sprzeciwu z Iluminacją. Traktujemy wiedzę tajemną, 
okultyzm oraz magię jako czynnik sprzyjający naszemu rozwojowi, podczas gdy te nauki 
są odrzucane oficjalnie przez Kościół Katolicki. Powtórzę raz jeszcze potępiamy z całą 
stanowczością działalność Kościoła Katolickiego, która została zapisana na kartach historii 
krwawym drukiem. Tak jak nasz archetypowy ojciec Lucyfer sprzeciwił się Bogu, tak my 
sprzeciwiamy się wszystkiemu, co chrześcijańskie i wszystkiemu, co głosi i głosił Kościół 
Katolicki. Uważamy, ze 2000 lat już wystarczy, teraz nadszedł czas zapłaty za zbrodnie 
popełnione przez religię, która podobno głosi miłość i dobro, życzymy tej religii szybkiej i 
nagłej śmierci.  
NA POHYBEL CHRZEŚCIJAŃSTWU! CHRZEŚCIJAŃSTWO MUSI UMRZEĆ! 
 

3. Triumf i Zwyciİstwo 
 
Lucyfer sprzeciwiając się Bogu pokazał swoją wyższość nad nim, pokazał tym samym, że 
Bóg nie jest tak potężny jak się może wydawać, w momencie, gdy Lucyfer sprzeciwił się 
Bogu stał się potężniejszy niż Bóg. Lucyfer jest tym, który Niesie Światło, ponieważ gdy 
opuścił sferę niebiańską przyniósł nam to Światło a jest nim właśnie wiedza, która była 
dostępna tylko na wyższych sferach duchowych, stal się Lucyfer dzięki temu inicjatorem 
rozwoju duchowego ludzkości, a swoim triumfem udowodnił, że można się sprzeciwić 
Bogu, zwyciężył w ten sposób ograniczenie własnej wolności osobistej, a następnie 
ludzkość nauczał, żeby nie dać ograniczyć swojej wolnej woli. Lucyfer jest chaosem, który  
 
zrujnował boski porządek pokazując tym samym nową drogę rozwoju duchowego, 
nauczył nas swoim bohaterskim wyczynem ważnej cechy, jaką jest sprzeciw.  



 
 
Dlatego jest tym, który Niesie Światło, bo naucza on właśnie tego, tym Światłem jest 
właśnie ta wiedza, która została nam przekazana poprzez jego triumf nad Bogiem i 
zwycięstwo nad istotą boską, co wydawać by się mogło niemożliwe. Właśnie, dlatego, że 
Lucyfer jest tym, który sprzeciwił się samemu stwórcy, może on być teraz i jest 
najwyższym z możliwych symboli iluminacji, sprzeciwu oraz prawdziwego triumfu i 
zwycięstwa.  
 
Lucyfer symbolizuje triumf nauk duchowych nad tym, co jest głoszone przez Kościół 
Katolicki. Lucyfer jako Świetlisty Serafin i Archanioł symbolizuje także zwycięstwo nad 
Jezusem - martwą nieudolnością przybitą do zgniłego drzewa. 
 

666 √ Pieczİý Lucyfera 
 
Elementem łączącym Ścieżkę Sprzeciwu, Triumf i Zwycięstwo oraz Iluminację jest liczba 
666, ponieważ jest ona tym, czego boją się chrześcijanie a także jest kojarzona z Liczbą 
Bestii, ale również, co zostanie wykazane poniżej, jest liczbą używaną a magii i okultyzmie 
jako symbol Iluminacji, jest to Najwyższa Liczba Słońca. Nie należy podchodzić do tej 
liczby jako złej i demonicznej, tego chce Kościół Katolicki, nie pozwólmy się im ograniczać 
ani manipulować, sprzeciwiamy się im, pokażemy, że Nasza nauka jest prawdziwa i stoi 
na stabilnym podłożu a nie oparta na tak kruchym gruncie jak ta fałszywa i pełna obłudy 
religia, jaką jest Chrześcijaństwo i Kościół Katolicki, właśnie tego symbolem jest 666 dla 
Nas, symbolem Sprzeciwu, Iluminacji oraz Triumfu nad nimi, nad ich godnymi 
pożałowania naukami. Ostatnia liczba 6 odpowiada Triumfowi i Zwycięstwie, ponieważ to 
ta liczba została potępiona w biblii i uznana za liczbę nie świętą, podczas gdy liczba 7 była 
najświętszą, 6 została odrzucona jako symbol przeciwny i mający przeciwstawne 
znaczenie, niż 7, więc teraz my podpisując się w ten sposób będziemy starać się działać 
przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Liczba 666 jest bardzo istotna w działalności Kościoła 
Lucyfera, ponieważ jest to Pieczęć Lucyfera tutaj na Ziemi. Chwała 666 po wieki!!! 
 
 
Iluminacja 6 
Ścieżka Sprzeciwu 6 
Triumf i Zwycięstwo 6 
 
________________________________________ 
NOX LUCIFERUS 718 

 
 
 
 
 

 



 
Nadszedł Czas Walki 

 
 
Rozważając cala nasza doktrynę, postawmy sobie pytanie: czy jestesmy zdolni do 
poświęceń dla sprawy jakże ważnej nie tylko dla nas, ale i wszystkich tych, którzy pójdą w 
nasze ślady, przyszłe pokolenia lub nawet dziś, twój sąsiad albo nawet dzisiejszy wróg? 
Chrześcijańska zaraza rozprzestrzeniła się nie tylko dzięki tzw. modlitwa do Jahwe, ale 
przede wszystkim dzięki sprytnym zabiegom politycznym. Kościół Katolicki od samego 
początku potrafił umieszczać swoich szpiegów i wywrotowców wszędzie tam gdzie 
widział korzyści dla siebie. Inni o odmiennym zdaniu byli odsuwani na bok lub czasem 
znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. To właśnie ich spryt, przebiegłość pozwoliła 
ukształtować silna pozycje religijna w świecie oraz decydować przy współpracy z innymi 
religiami – nie na darmo powstał ekumenizm – o losach poszczególnych narodów, 
ekonomii i innych. Czy myśmy w tym momencie spali? Dlaczego do tego doszło? Ze 
strachu przed współczesnymi inkwizytorami? Nasza potężną bronią przed nimi jest ich 
ignorancja w nasza sile – magie. Lecz nie tylko ona należy do naszego arsenału, należy tez 
słowo i działanie. Kiedyś na jednej z hiszpańskich bram kościelnych pewien aktywista 
napisał czerwona farba: Pal Kościoły!!!  
Przypuszczalnie był sam i szukał podobnie mu myślących i wyznających te same idee, co 
on, wierze ze je znalazł. Jakie jest większe przestępstwo w dzisiejszych Kodeksach 
Prawnych w porównaniu z dawnymi – zabić człowieka po wcześniejszych torturach za to 
ze nie jest katolikiem czy spalić drewno i zburzyć kamienie??? 
Do dnia dzisiejszego Kościół nie odpowiedział przed żadnym z Trybunałów 
międzynarodowych za popełnione zbrodnie przeciw ludzkości, a przecież wymordował 
miliony ludzi w tym dzieci, kobiety, mężczyzn i starców – dlaczego???? Nikt do tej pory 
nie odważył się publicznie plunąć w twarz tym boskim zbrodniarzom, szukającym 
poklasku w propagandach z wizyt papieskich. Dlatego też, nasza Organizacja Kościelna, 
nie ma zamiaru, ukrywać się po krzakach, barach lub knajpach w zaspokajaniu swojego 
satanistycznego „ego”, ani tez wyłączać się z fal codziennego życia, zakładając na uszy 
słuchawki i dając sobie po bębenkach muzyka – ktoś musi, wreszcie zacząć robić z nimi 
porządek. Jeśli nie, to za niedługo będą manifestować i domagać się praw do każdego 
metrykalnego katolika by dal na Kościół – obojętnie chodzi do tej działowni czy nie chodzi.  
 
Pierwszym zasadniczym krokiem w Rewolucji Lucyferycznej, jest to, aby, każdy, kto 
świadomie, podkreślam świadomie, jest przeciwny ich polityce i Doktryna, fizycznie 
wypisał się z ksiąg metrykalnych tam gdzie został ochrzczony.  
 
 



 
Ten akt z pewnością spowoduje szereg pytań i próśb o powstrzymanie się lub próba 
nawiązania kontaktu z rodzicami, by wytłumaczyć powód takiego zachowania. Lecz to 
dotyczy przeważnie niepełnoletnich lub tych, którzy, pełnoletności, świeżo doświadczyli. 
Zemsta i podjęta walka, musi być konkretna i precyzyjna. 
Ale czy zemsta ma polegać tylko na obraźliwych wyszukanych słowach, z którymi 
wcześniejsi męczennicy za wolność się nie spotkali i nie usłyszeli?  
 
Dlaczego zostali zabici przez tych, którzy mianowali się ambasadorami Księcia Pokoju i 
tolerancji Jezusa Chrystusa???  
Dlaczego ciągle mamy milczeć? 
Jeśli my milczymy nasze milczenie jest już wykorzystywane przez kler do podawania 
nowych kłamstw i zaciskania pętli wokół serc tysiąca niewinnych i nieświadomych niczego 
ludzi!! 
 
Trzeba wreszcie przebudzić się i wstać ze snu i przestać być obojętnym na sprawy dziejące 
się wokół nas. Możesz słuchać najprzeróżniejszych stylów muzyki metalu, klasyki lub 
takiej, jakiej potrzebujesz? Ale jeśli uważasz ze samym słuchaniem muzyki i tekstów 
piosenek coś da się zmienić jesteś w błędzie!!! Samym ubiorem tez nic nie zmienisz. 
Zaczniesz dokonywać zmian w swoim środowisku wtedy, kiedy podniesiesz swój glos 
zaciśniesz pięść i opowiesz się za strona Wolności!! 
Nasza Organizacja powinna mięć charakter nie tylko, okręgowy, skoncentrowany w malej 
grupce osób, – bo od tego się zaczyna. Każdy, kto świadomie przyjmuje swoje czynne, 
podkreślam czynne uczestnictwo, powinien wsiąść pod uwagę poświęcenie jakiejś ilości 
czasu na jej ogólny rozwój i tym samym swoja własną satysfakcje (Przy tym musisz 
pamiętać o tym, aby to nie kolidowało z innymi codziennymi obowiązkami). Początek 
Organizacji powinien rozwijać się w lokalnej miejscowości, dzielnicy, aby potem 
rozszerzyć działalność na kolejna i kolejna sięgając na okręg miasta. Nasi znajomi 
zainteresowani tematem, którzy mogą spełniać role członków honorowych, również mogą 
brać czynny udział w rozwoju naszej Organizacji. Tak wiec, kiedy w kilku miastach 
pojawią się czynni aktywiści naszej Organizacji, wtedy szanse na jej szybki i dynamiczny 
rozwój staną się większe. Przez zdobycie przez każdego aktywistę 3 zainteresowanych i 
oddanych Organizacji oraz pomnożeniu o kolejnych 3 przez każdego pozyskanego, w 
ciągu niedługiego okresu czasu można uformować mocna strukturę Organizacji Kościoła 
na terenie Polski oraz poważną siłę, wspierającą w aktywistach broniących Organizacji. 
Jako cel Organizacji w Polsce będzie przyjęta dezaprobata i nietolerancja dla wszystkich 
inicjatyw tak ze strony Kościoła Katolickiego jak i innych wyznań chrześcijańskich i 
niechrześcijańskich. Wszystkich aktywnych, wybitnych i odznaczających się aktywistów 
Organizacji, będziemy nagradzać w formie nadawania tytułów i awansów w funkcjach 
Kościoła włącznie z Arcybiskupem Kościoła. Trzeba nam pamiętać, iż katolicyzm działa 
nie tylko w strefie religijnej, poprzez organizowanie i sprawowanie kultu, ale także w 
strefie społecznej i kulturalnej. Tak tez i my powinniśmy o tym wiedzieć i tym motywować 
nasze działania pod każdą forma, kształtem i postacią.  
Jeżeli ktoś okaże się szydzić z naszej działalności i działać na nasza szkodę: To niech słowa 
przekleństwa padną na niego i jego rodzinę i 3 następne pokolenia!!!! 
Nasza działalność traktujemy, poważnie i tylko poważnym działaniem, a nie dziecinada, 
zdołamy osiągnąć cel, jakim jest zdominowanie i wyeliminowanie Kościoła Katolickiego i 
innych denominacji chrześcijańskich z życia politycznego, oddzielając tym samym religie 
od państwa. 
________________________________ 
ERTRAEL 

 



 

Wstİp do Okultyzmu 

 
Zanim rozpocznę to, co równie dobrze może stać się pobocznie długim esejem, sądzę, iż 
jest niezbędnym wytłumaczenie jednego z największych nieporozumień, z jakim borykają 
się ludzie stykający z dwoma słowami, „okultyzm” i „kult”.  

 
Słowo “okultyzm” wywodzi się od łacińskiego określenia na “ukryte”, podczas gdy kult 
jest to mała grupka indywidualistów wierzących w religię odbiegającą od głównych 
nurtów lub nie uznawaną za “publicznie poprawną”. Okultyzm jest nauką i wiarą w 
niewidzialne lub ukryte oraz próbą lepszego zrozumienia siebie, otaczającego świata, 
życia, stworzenia, czy śmierci w jej odmiennych znaczeniach.  

Większość ważniejszych odmian okultyzmu nie ma nic wspólnego z krzywdzeniem 
innych, ofiarami z ludzi, ranieniem zwierząt, czy jakimkolwiek innym wyrazem choroby 
psychicznej albo niedorozwoju. Większa część okultystów praktykuje magię, lub ma swoje 
własne formy użytkowych rytuałów i mimo, że klątwy są stosowane, wszystkie formy 
magii mają pewien “szczebel” moralności lub rodzaj ukrytego poczucia sprawiedliwości. 

Dla okultysty nie ma słusznego i niesłusznego, zaś dobro i zło są rozumiane jako wyłączne 
postrzegania indywidualnych jednostek oparte na ich własnych wierzeniach, praktykach, 
czy interpretacjach. Bóstwo jednego człowieka jest demonem drugiego. 

Popularnym błędem jest nazywanie jednego, czy drugiego okultysty “poganinem” lub 
“czarownikiem”, bowiem to, z czego większość nie zdaje sobie sprawy to fakt, iż oba 
określenia są uwłaczające. Termin „poganin” tłumaczy się jako “mieszkaniec wsi” i tym 
samym równoznaczny jest z współczesnym “wieśniakiem” i “prostakiem”. 



 

Określenie „czarownik” tłumaczone jako „łamiący przysięgi” jest jednoznaczne z 
nazwaniem kogoś „kłamcą” albo „nie wartym zaufania”. Sporo jest grup, kowenów, 
kościołów i świątyń wśród tysięcy okultystycznych sekt i generalnie wiele źródeł jest 
udostępnionych w sieci, choć pewne ugrupowania nadal preferują pozostać w ukryciu.  

Nie sugeruję przy tym wklepania w Googlach haseł “okultyzm”, czy “wiedza tajemna”, 
bowiem zarysuje się nam mozaika nadmiaru dezinformacji, witryn autorstwa dzieciaków, 
kretynów i amatorów lub anty okultystycznej propagandy. Sugerowałbym raczej 
rozpoczęcie nauki u kogoś sprawdzonego i doświadczonego, a jeżeli to jest niemożliwe, 
wówczas znalezienie przyzwoitych tytułów traktujących o temacie. Dzisiaj łatwiej jest 
przygotować stronę internetową niż opublikować cokolwiek w druku, więc, mimo, że są 
gówniane książki jest o milion więcej gównianych witryn.  

Wszyscy okultyści praktykujący magię mają swoje specyficzne narzędzia, które użytkują I 
postrzegają jako uświęcone. Narzędzia maga nie mogą być trzymane, czy nawet dotykane 
przez nikogo poza samym magiem.  

! Cokolwiek zaplanowanego na ołtarz 
2. Sztylety 
3. Różdżka 
4. Dzwonki 
5. Kadzidła i spalacze 
6. Ubiory 
7. Odpowiednie szaty 
8. Statuetki 
9. Świece 
10. Gongi 
11. Czaszki lub kości 
12. Księgi 

Jeżeli mag zezwala na dotykanie, czy trzymanie jakikolwiek z konsekrowanych 
przedmiotów mogą już być dotykane przez kogokolwiek. Nauka magii jest tak różnorodna 
jak same filozofie okultyzmu, jednak niektóre sekty dążą do mistyfikacji sztuki i 
rozrzedzenia jej filozoficznymi i metaforycznymi nie-interpetacjami, które nie dodają do 
tematu nic poza bełkotem. Początkującym polecam „Liber Null and Psychonaut” 
autorstwa Petera Carrola dla dobrego zrozumienia podstaw, na jakich większość magii 
działa.  

Kolejną porządną lekturą dla początkujących jest “ Mastering Witchcraft “ Paula Husona, 
mimo że różnimy się na filozoficznym gruncie, książki Hussona stanowią dobry wstęp do 
magii. Przed wybiegnięciem i dołączaniem się do czegokolwiek, zrozum, że jak w każdej 
religii, tak i w okultyzmie są męczące bęcwały, szarlatani i dziwacy. Jak we wszystkim w 
życiu użyj pospolitego zmysłu i zobacz co „jako tako” jest logiczne i sensowne, a co 
irracjonalne i niepewne i jak we wszystkim przejdź się I wybadaj co trzeba. 

Wielkie nieporozumienie szerzące się wśród okultystycznych społeczności dotyczy 
generalnych różnic między tak zwaną wysoką a niską magią. „Magia niska” to magia 
wykorzystywana do zmieniania lub naginania wydarzeń w naturalnym świecie przez to, 
co może się zdawać serią zbiegów okoliczności, czy inaczej przeciw naturalnym 
okolicznościom. 

 



 

„Wysoka Magia” jest używana do zmian percepcji, emocji I wszystkich innych aspektów 
siebie lub doprowadzenie do konieczności zmian samego siebie. Bez wysokiej magii nie ma 
niskiej i na odwrót.  

Lecz okultyzm jest czymś więcej niż tylko sumą swoich elementów, jak i ktoś, kto szczerze 
oddał się wiedzy tajemnej oddaje się też dożywotniemu procesowi pozyskiwania wiedzy, 
mądrości, doświadczenia, zmian i osobistego rozwoju. By nie separować się od reszty 
ludzkości, okultyści nie są pozbawieni uczuć. Kochają, nienawidzą, pragną i marzą jak i 
każdy inny, a jedyną różnicą jest filozofia i magia. 

Ludzkość jako całość lęka się tego, czego nie rozumie, zaś strach prowadzi do ignorancji, 
podczas gdy na świecie i tak jest już jej zbyt wiele, więc ufam, że ten artykuł pomoże, choć 
jednej osobie lepiej zrozumieć niektóre sprawy związane z okultyzmem.  

Kult 
 
Pojecie kultu w religiach nawet tych najbardziej prymitywnych, zawsze było związane z 
kalendarzem świąt, uroczystości etc. Główną role w charakterze pośrednika spełniał 
kapłan, szaman lub czarownik. W jego rękach ludzie widzieli klucze opatrzności 
spoczywające w przyrodzie. W dzisiejszych czasach, religie teoria Darwina przechodzą 
ewolucje do poziomu krwiopijczej instytucji zasilonej legionami księży, pastorów i 
naciągaczy. Religie ubrano w ładne ciuchy kolorowych doktryn, wyznaczono taryfy i tak 
zapełnia się świat religijnego biznesu. Pierwotny kult bazujący na prawach natury, 
duchach i bagiennych demonach, przybrał szatę Bożonarodzeniowej szopki i kolorowych 
babek. Podobnie jak wszystkie religie, nie zależnie od ich charakteru i doktryn. Kościół 
dołączył do szeregu Legionów przygotowanych do walki z chrześcijaństwem, posiada 
swoje tradycje, ceremonie, święta. Wszystkie one są antyklerykalne i antychrześcijanskie. 
Kapłaństwo w każdej grupie lub organizacji religijnej, jakkolwiek byśmy ją nazwali, ma 
swoje miejsce i przeznaczenie. Kapłaństwo w Kościele nawiązuje do starych kultów - lecz 
nie tylko -, z których z czasem zaczęło się kreować chrześcijaństwo. Podobnie jak 
chrześcijanie czcza niedziele i idą na msze by oddać cześć bóstwu, tak dla nas istnieje 
Sabbat. 

Sekta czy jesteśmy sekt¾? 
 
Znaczenie słowa sekta dotyczy, odejścia lub odcięcia się od czegoś, co już istnieje z powodu 
odmienności zdania, wiary lub opinii.  
Podane tu zasady nie istnieją w oficjalnym nauczaniu żadnej grupy religijnej lub kościoła 
na terenie Polski. To czyni wolnym od zarzutu bycia sekta. Jeszcze inna rzeczą jest nie 
spełnianie warunków bycia sekta w opracowaniu dzisiejszych inkwizytorów z ośrodków 
Centrów Badań nad Sektami pod kierownictwem Dominikanów. 

_____________________________________________________ 
ERTRAEL 

 
 
 



 
666 a Sześýset Sześýdziesi¾t Sześý 

Ciekawe spostrzeżenia na temat tej liczbyº 
 

 
 
 

1.Postulat 
 
666 nie jest tym samym, co Sześćset Sześćdziesiąt Sześć!!!  
 
 
A dlaczego? O to wytłumaczenie...  
 

2. Wytłumaczenie  
 
Zacznijmy od tego, więc, że w oryginalnej wersji biblii jak i współczesnej nie pojawia się w 
Apokalipsie 13:18 liczba, 666 ale jej literowy odpowiednik, czyli Sześćset Sześćdziesiąt 
Sześć, można by myśleć, że jest to nic nie znaczący szczegół, otóż nie, tutaj tkwi cała istota 
problemu, który się z tym wiąże a mianowicie, błędnie się uważa, że Sześćset Sześćdziesiąt 
Sześć to 666, tutaj chodzi o coś znacznie bardziej ważnego, w greckiej wersji Biblii pojawia 
się w miejscu Sześćset Sześćdziesiąt Sześć, grecki odpowiednik tych słów, czyli:  
 
"hexakosioi hexe: konta hex"  
 
hex to nie liczba "6" ale słowo "Sześć" i nie można powiedzieć, że równa się to 6, tak zostało 
to zinterpretowane i błędnie jest to przekazywane do dzisiaj! Powtarzam raz jeszcze dla 
greków wyraz "Sześć" to nie to samo, co liczba "6" 
 
 
 
 



 
Grecka litera digamma (stigma) posiada wartość liczbową "6" co ciekawe ta litera została z 
alfabetu greckiego usunięta, 666 można wyrazić jako 6 6 6 w ten sposób - HEX HEX HEX 
lub nawet jako DIGAMMA DIGAMMA DIGAMMA ale w ten sposób nie wyrazi się liczby 
jaką jest 666, ponieważ jeżeli już szukamy liter z odpowiednikami liczbowymi to zapisać to 
można jako"  
 
CHI [600] XI [60] STIGMA [6]  
 
lecz nie jest to takie łatwe gdyż w Grecji panował system dziesiętny a więc nie było liczb 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponieważ były tylko liczby 1, 10, 100 gdy chcieli napisać liczbę 6 pisali więc 
111111 (1x6) natomiast liczbę 666 pisali następująco:  
 
(6x100) + (6x10) + (6x1) i w taki właśnie dość długi sposób zapisywali tą liczbę...  
 
[ 718 zapisywano jako (7x100) + (1x10) + (8x1) ]  
 
temat jest naprawdę trudny do zrozumienia ale staram się pisać w sposób prosty i 
przejrzysty, nam wydaje się to bez znaczenia ale starożytni przykładali do tego wielką 
wagę, naprawdę trzeba rozróżniać te dwie rzeczy i nie mylić Sześćset Sześćdziesiąt Sześć z 
666, bo to nie to samo!  
 
 

3. Podsumowanie  
 
pokaże teraz jasno, o co chodzi, wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w starożytnej Grecji i 
chcemy zapisać trzy wyrażenia  
 
a) 666  
 
zapisujemy to w jeden z poniższych sposobów  
 
- STIGMA [6] STIGMA [6] STIGMA [6] ---> sposób zapisania zapomogą liter  
- CHI [600] XI [60] STIGMA [6] ---> zapis zgodny z wartością liczbową odpowiednich liter 
alfabetu greckiego  
 
b) SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ  
 
- HEXAKOSIOI HEXE: KONTA HEX ---> jedyny możliwy zapis słów Sześćset 
Sześćdziesiąt Sześć w języku greckim.  
 
c) SZEŚĆ SZEŚĆ SZEŚĆ  
 
- HEX HEX HEX ---> należy zauważyć, ze nie jest to już Sześćset Sześćdziesiąt Sześć ale 
Sześć Sześć Sześć, jest to bardzo często mylone ze sobą  
 
myślę, że ten artykuł uzmysłowi co niektórym prawdziwy sens tego wszystkiego. 
 
_____________________________ 
NOX LUCIFERUS 718  

 



 
Liczba 666 

Szczególne znaczenie tej liczby, magiczne i kabalistyczne oraz 
ujawnienie kłamstw wmawianych nam przez Kościół Katolicki 

 
W poprzednim artykule zostało wyjaśnione nieporozumienie dotyczące tej tajemniczej 
liczby, jaką jest 666, więc teraz przyszedł czas na techniczną analizę z wykorzystaniem 
nauk kabalistycznych. Liczba ta w istotny sposób pojawia się w Apokalipsie jako Liczba 
Bestii: 
 
„Tu jest [potrzebna] mądrość.  
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:  
liczba to bowiem człowieka.  
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć”  
AP 13:18 
 

1.Wstİp 
 
Zauważmy teraz jak bardzo niewłaściwe jest kojarzenie tej liczby ze złem!  
Słowa „Tu jest potrzebna mądrość” dają jasno do zrozumienia, że nie posiada to 
negatywnego znaczenia a tym bardziej energii, dalej użycie, „kto ma rozum”, czy może być 
tu mowa o czymś złym, słowa mądrość i rozum nie kojarzą się przecież ze złem, ale raczej 
z wiedzą, mądrością oraz dążeniem do poznania duchowego, natomiast pogrubione 
przeze mnie słowo przeliczy sugeruje nam, że należy tutaj użyć nauk kabalistycznych, aby 
odczytać ukryte znaczenie, zdanie to nic więcej jak zagadka, którą mogą rozwiązać tylko 
kabaliści, wiadomo, że nauki te były używane do odczytywania tajemnic zawartych w 
Biblii, wersja pierwotna, czyli nie zmodyfikowana przez Kościół Katolicki była pełna tego 
typu szyfrów i kodów, ale w momencie, gdy zmieniono jej treść w oryginalnym języku 
hebrajskim nie można już było odczytać dokładnie tych znaczeń, bo zmieniając litery 
uniemożliwiono odczytanie tego, pamiętajmy ze hebrajska litera to liczba, a gdy zmieniono 
kolejność liter, cały sens stracił swoje pierwotne znaczenie. Kościół Katolicki nie świadom 
tego, że zawarte było tam jakieś przesłanie, zmienił wszystko, trzeba tutaj dodać, że  
Księga Apokalipsy nie została zmodyfikowana, a powód tego był prosty, ówcześni 
patriarchowie i zwierzchnicy kościoła oraz skrybowie, którzy przepisywali Biblię nie  
zrozumieli przesłania tej księgi i przepisali ją tak jak była w oryginale, więc jest to  
jedyna księga w całej Biblii, która jest warta uwagi każdego kabalisty 
 



 
2.Analiza 
 
Należy zadać teraz pytanie, czym jest owa Apokalipsa, słowo to pochodzi z greckiego 
apokalipsis i oznacza Objawienie lub Odsłonięcie. Natomiast liczba 666 jest tutaj Siódmą 
Pieczęcią a także Symbolem Ostatecznej Tajemnicy. Przypatrzmy się teraz liczbie 666 jako 
Liczbie Bestii, dlaczego tak jest wykaże nam alfabet hebrajski: 
 
666 = ThRIVN (Therion) – BESTIA  
 
Th Thau 400 
R Resh 200 
I Iod 10 
V Vav 6 
N Nun 50 
 

400 + 200 + 10 + 6+ 50 = 666 
 
To, że zapis ThRIVN posiada wartość liczbową 666 jest dosyć znane, ale inne ukryte można 
powiedzieć w „środku” Bestii raczej nie jest znane, ponieważ odkryłem inną możliwość, 
która jest dosłownie anagramem zapisu ThRIVN (Bestia) jest NIThRV, zapis ten jest 
hebrajską transkrypcją egipskiego słowa – neczeru, które znaczy Bogowie. 
 
  
N Nun 50 
I Iod 10 
Th Thau 400 
R Resh 200 
V Vav 6 
 

50 + 10 + 400 + 200 + 6 = 666 
 
 

To odkrycie rodzi bardzo wiele implikacji, bo okazuje się, że w Bestii są ukryci Bogowie, 
należy zauważyć, że dzieje się to w Biblii, która jest księgą religii monoteistycznej, w której 
jest miejsce tylko dla jednego Boga, bo takie jest chrześcijaństwo, natomiast wyraz 
Bogowie, sugeruje wielu Bogów a więc przejawienie panteizmu, który jest sprzeczny z 
religią chrześcijańską, lecz nie jest to przypadek, że takie coś się pojawiło. W niektórych 
kręgach już wiadomo, że Biblia jest przepisana a raczej zredagowana ze źródeł 
starożytnych i w dużej mierze pochodzi ze Starożytnego Egiptu, aby pokazać 
czytelnikowi, o co mi chodzi dam parę przykładów, otóż chrześcijańskie „ojcze nasz” jest 
żywcem zerżnięte z egipskiego hymnu ku czci Boga Amona, natomiast motyw kojarzony 
od razu z chrześcijaństwem, czyli matka boska z dzieciątkiem jezus to nic innego jak 
starożytne przedstawienie Bogini Izydy z Horusem, sama postać jezusa to po prostu 
skopiowanie starożytnego Boga Egiptu, jakim był, Ozyrys, który także umarł i 
zmartwychwstał, na koniec pokazania tej obłudy i fałszu, jaką raczy nas Kościół Katolicki  
zostawiłem sobie 10 przykazań, które są przepisane słowo w słowo z religii starożytnego 
Egiptu. Kościół Katolicki tak bardzo potępia pogaństwo, podczas gdy sam powstał na jego 
podstawie! Całe to długie wyjaśnienie było niezbędne, aby pokazać, że pojawienie się tego 
słowa ukrytego w tekście Apokalipsy nie było przypadkowe.  
 



 
3. 666 a Światło 
 
Trzeba też zaznaczyć, że liczba 666 posiada bardzo istotne znaczenie w magii a szczególne 
w Lucyferianizmie. Liczba ta posiada znaczenie lucyferyczne, ponieważ symbolizuje ona 
Światło a dokładniej Słońce. W okultyzmie liczba 666 jest Najwyższą Liczbą Słońca. Anioł 
Słońca to Sorath transliteracja zapisu jego imienia ma postać SVRTh, zapis ten ma wartość 
liczbową 666, magiczny kwadrat słońca składa się z 36 kwadratów i gdy zsumuje się liczby 
od 1 do 36 uzyskujemy również liczbę 666 (patrz rys. 1) 
 
 

 
 

Rys. 1 
Magiczny Kwadrat Słońca 

 
Należy zwrócić teraz uwagę, że suma liczb w każdej z 6 kolumn posiada wartość 111 a gdy 
pomnożymy 6 przez 111 wychodzi nam 666. 
Kolejnym symbolem obrazujący jest, Unikursalny Heksagram (patrz rys. 2), zauważ, że 
składa on się z sześciu linii i gdy każdej przypisze się liczbę 111 to także tu uzyskamy 
liczbę 666. Heksagram jednak, jako, że symbolizuje liczbę 6 jest symbolem Słońca. 

 

 
Rys. 2 

Unikursalny Heksagram 
 

Heksagram ten jest współcześnie stworzony przez największego maga XX wieku – 
Aleistera Crowleya jako inna forma zwykłego heksagramu składającego się z dwóch 
trójkątów, jednego skierowanego wierzchołkiem w dół i drugiego skierowanego 
wierzchołkiem w górę, symbolizuje to wzajemne przenikanie się pierwiastka męskiego i 
żeńskiego, co jest wyrazem całkowitej harmonii na przykład żywiołu wody oraz ognia. 
Nowsza wersja jeszcze bardziej ukazuje wzajemne przenikanie się przeciwieństw.  
 
Na kabalistycznym Drzewie Życia znajduje się sefira Tiferet, jest przypisana liczba 6, jej 
tłumaczenie to Piękno a symbolizuje ona iluminację adepta i poznanie swojej Prawdziwej  
 



 
Woli i w systemie magicznym Aleistera Crowleya jest poziomem rozwoju duchowego 
gdzie adept dokonuje Wiedzy i Konwersacji Świętego Anioła Stróża, jest to poziom jak 
najbardziej lucyferyczny, co podkreśla sam Aleister Crowley. Podsumujmy teraz to 
wszystko i zobaczmy, co z tego wyjdzie. 
 
Słońce  6 
Heksagram 6 
Tiferet  6 
 
 
Widać jasno, jakie znaczenie przybiera liczba 666 w magii, jej znaczenie dotyczy iluminacji, 
oświecenia i Światła a więc tym samym Lucifera, czyli tego, który Niesie Światło.  
 

4. Objawienie - Graal - Lucyfer 
 
Jak wiadomo co niektórym, postać Lucyfera kojarzy się ze Świętym Graalem w postaci 
klejnotu z jego korony, który odpadł mu podczas walki w niebie, tym klejnotem jest 
„Cząstka Światła”. Mowa tu o Lapis ex Coelis – „Kamień z Nieba”.  
Ja natomiast pokażę tutaj powiązanie Lucyfera z Graalem i Objawieniem (polskie 
znaczenie greckiego słowa apokalipsis). Hebrajska transliteracja słowa będącego 
odpowiednikiem słowa Objawienie to GLA, natomiast transliteracja słowa Światło to AR, a 
teraz zobaczmy, że zapis GLA AR, czyli Objawienie Światła jest anagramem słowa GRAAL 
(dokładniej będzie to wyjaśnione w oddzielnym artykule). Objawienie Światła posiada jak 
najbardziej znaczenie lucyferyczne, można to też tłumaczyć jako Objawienie Lucyfera. W 
zapisie hebrajskim ma to postać GLA LChFR (Objawienie Lucyfera) wartość tego zapisu to 
352 stosując gematrię zauważamy, że taką samą wartość ma zapis AVR Ma'aLH a znaczy 
to Egzaltowane (Wywyższone) Światło. Natomiast zapis ShDY AVR Ma'aLH 
(Wszechpotężne Wywyższone Światło) ma wartość liczbową 666 taką samą jak zapis ShDY 
GLA LChFR (Objawienie Wszechpotężnego Lucyfera). Widać tutaj wiele ukrytych 
znaczeń, które domagają się głębszej analizy. Liczba 666 jest liczbą Lucyfera, tego, który 
Przynosi Światło Iluminacji.  
 
Myślę ze obaliłem mit liczby 616 jako liczby Bestii! Jest to zwykła prowokacja Kościoła 
Katolickiego i nic więcej. 
 

Dodatek: Gematria 666 
 
Każde z poniższych zdań posiada wartość liczbową 666. 
  
YTzR ChZVH AVR MVPLA – Powstanie Magicznej Wizji Tajemnego Światła 
SPR ShAYYH – Księga Wizji  
a'aLYVN MVPLA QDMVN SVD ChKMH – Najwyższy Ukryty Archetyp Tajemnej 
Mądrości 
BMRAH RZI AR – W Wizji Tajemnego Światła 
  
 
___________________________________________________________________________ 
Opracowanie tematu i dokonanie analizy kabalistycznej oraz gematrii 666: 
NOX LUCIFERUS 718 

 



 
Prawdziwe Światło 

Potİpienie działalności Kościoła Katolickiego oraz 
Chrześcijaństwa 

 
Tytułowe „Prawdziwe Światło” jest pierwiastkiem lucyferycznym, cząstką Światła 
znajdującą się w każdym z nas, jest tym czymś, co w nas dąży do poznawania wiedzy, do 
oświecenia i w końcu do najwyższej iluminacji. Lucyfer jako ten, który „Przynosi Światło” 
jest symbolem tego procesu gdyż jego Światło jest właśnie wyższą mądrością, którą oferuje 
on sam, nam wszystkim. Jest jednak druga strona pierwiastka lucyferycznego w nas, jest 
nią sprzeciw, Lucyfer jako Serafin przeciwstawił się Bogu, pokazując tym samym swoją 
wyższość nad nim, jest, więc od niego potężniejszy. W czasach dzisiejszych ten sprzeciw 
odnosi się do religii chrześcijańskiej oraz Kościoła Katolickiego, ponieważ oni w ich 
własnym mniemaniu oczywiście, oferują swoją wersje światła, jest nim Jezus Chrystus, jest 
obiecywanym przez KK światłem. Oni jednak nie wybrali Drogi Prawdy, jaką zaoferował 
nam Lucyfer, lecz jak wiemy wybrali drogę kłamstwa, teraz mającego już ponad 2000 lat, 
na tym kłamstwie jednak nie zbudowali żadnego stabilnego podłoża dla swojej religii, 
ponieważ można ich zniszczyć ujawniając i udowadniając to kłamstwo!  
Ich światło jest światłem oślepiającym lub dosadniej zaślepiającym, uniemożliwiają oni 
ludziom swej wiary poznanie prawdy i wiedzy o ich samym a przecież to jest 
najważniejsze, poznanie prawdy o samym sobie jest najwyższą iluminacją i w 
konsekwencji oświeceniem – jest to kwintesencja ścieżki Lucyferycznej.  
Kościół Katolicki jednak wybrał drogę kłamstw, obłudy, ale też zbrodni, które miały 
miejsce na przykład w czasach działań Świętego Officium (Inkwizycja), gdy to mordowano 
bestialsko ludzi podejrzanych o kontakty z siłami nieczystymi – widać, że wtedy 
przykazanie „nie zabijaj” odłożono na chwilę na bok, w tym momencie stało się ono dla 
Kościoła niewygodne!!!. Kościół Katolicki ludzi, którzy wybierają Inną drogę niż 
chrześcijaństwo nazywa heretykami, podczas gdy słowo herezja pochodzi z greckiego 
heresis a znaczy to dosłownie - wybór, widać jasno, czego nie pozwala swoim wiernym ta 
obłudna sekta, jaką jest Kościół Katolicki, zabraniają czegoś, co jest podstawą człowieka, 
czyli wolny wybór lub dokładniej wolna wola. Właśnie możliwość wyboru i wolnej woli 
ofiarował nam Lucyfer, gdy się sprzeciwił Bogu, pokazał nam inną drogę dając cząstkę 
swojego Światła, która jest zaszczepiona głęboko w każdym z nas i może prowadzić, gdy 
jest dobrze wykorzystana, do Prawdziwego Poznania - do Prawdy, przypomnę, że  
 



 
Gnostyków (gnosis - poznanie) Kościół Katolicki także potępił a raczej za ich poglądy 
potraktował jak wiemy dosyć ekstremalnie jak na religię pełną miłości i dobra –  
 
spalono gnostyków na stosie, podczas gdy umierali oni w potwornych męczarniach, a, że 
stosy były urządzane w miejscach publicznych ku przestrodze dla innych ewentualnych 
przyszłych heretyków, jak widać nie pomogły te ich stosy ponieważ ludzie zakładali 
podziemne organizacje i zakony spotykając się poznawali wiedzę zakazaną przez Kościół 
Katolicki, a działo się tak bo prawdziwa Wiedza i Mądrość się ognia nie boi, wiedzieli ci 
ludzie, że za ich zbrodnię czyli w myśl KK poznawanie innej wiedzy, zostali by straceni 
lub w najlepszym razie torturowani, nie przeszkodziło to im w tym co robili jednak wcale.  
Wniosek nasuwa się jeden – najpierw była Wiedza i Mądrość a następnie powstał Kościół 
Katolicki, który za pomocą nazareńskiego bękarta zawładnął umysłami milionów ludzi na 
cały Świecie i próbował on pokazać, że ich prawdy są prawdami objawionymi i nie wolno 
ich podważyć, jak wiemy każde z „mądrości” KK można podważyć i wykazać łatwo ich 
kłamliwe pełne obłudy prawdziwe oblicze. Zobaczmy teraz na symbol chrześcijaństwa, 
który świetnie wypromował Kościół Katolicki, martwa nieudolność wisząca na zgniłym 
drzewie, czy to ma być symbol godny religii, która ma zbawiać Świat, bardziej to wygląda 
na nekrofilię niż oddawanie hołdu Bogu, bo jak inaczej można nazwać oddawanie czci 
komuś, kto zmarł ponad 2000 lat temu i na szczęście nie powrócił już – można to nazwać 
tylko nekrofila! Jak na poważnie można brać taki symbol, który przedstawia martwą 
postać przybitą do krzyża, porostu nie da się. Kościół Katolicki mówi często o Świetle 
Chrystusa, ale co ono symbolizuje skoro on umarł, jest to, więc symbol martwego światła, 
niemającego żadnej mocy. Popatrzmy teraz na symbol Lucyfera, jest on serafinem, 
dumnym archaniołem, pełnym blasku i światła, jest on wieczny, nigdy nie umrze, więc jest 
ponadczasowym symbolem iluminacji, niesie on Światło, które może każdemu z nas 
otworzyć oczy. Porównajmy, więc teraz te dwa symbole, z jednej strony mamy, martwego, 
okaleczonego i cierpiącego przybitego do zgniłego drzewa Chrystusa a z drugiej strony 
mamy pięknego pełnego blasku archanioła, który jest Świetlistym Synem Świtu, jest 
wieczny, nieśmiertelny, ponadczasowy, jest symbolem mądrości, wiedzy, oświecenia i 
ponadczasowej iluminacji, symbolizuje także sprzeciw błędnym i obłudnym naukom 
Kościoła Katolickiego poprzez swój pierwotny sprzeciw Bogu a więc ogólnie przyjętemu 
porządkowi kosmosu, jest, więc teraz tym, co przeciwstawia się ogólnie przyjętym 
normom, wszystkiemu temu, co oczywiste a w rzeczywistości nieprawdziwe, jest tym, 
który dał nadzieję i alternatywną drogę poznania, w końcu jest symbolem samopoznania, 
najważniejszej części w rozwoju duchowym. Myślę, że jasno ukazałem te dwa symbole, tak 
właśnie wyglądają te dwa symbole, jasno widać, który jest bardziej właściwy. 
Lucyferjanizm dąży do wiedzy, poznania i iluminacji a Kościół Katolicki dąży jedynie do 
samo destrukcji, do zniszczenia ludzkich umysłów, zabrania również korzystania z innych 
nauk niż ich własnych, nie jest to postawa rozwoju duchowego, jest to zwykły regres, nic 
innego jak uwstecznienie rozwoju, nie ma miejsca w dzisiejszym świecie na taką postawą, 
należy to zakończyć, ośmielę się stwierdzić, że nie ma nic gorszego i złego niż Kościół 
Katolicki i Chrześcijaństwo! Nie można dać się cały czas oszukiwać i wierzyć w te bajki o 
Jezusie i Zbawieniu! Należy coś zrobić, działać tak, aby to się skończyło! Niechaj Niosący 
Światło prowadzi was wszystkich i niechaj jego cząstka pozostanie w was i niech się stanie 
nieodłączną częścią was samych. 
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Satanizm a Kult Diabła 

 
Słowo „Szatan” nie pochodzi jak się błędnie uważa od hebrajskiego słowa „Satan” lub 
dokładniej „Ha Sathan”, które znaczy „Przeciwnik”, Oskarżyciel, aby poznać etymologię 
tego słowa trzeba cofnąć się w czasy starożytne aż do VI wieku p.n.e. a więc w czasy 
bardzo odległe, do Iranu. Żył tam pewien irański kapłan imieniem Zaratustra to od jego 
imienia pochodzi nazwa religii, którą sam stworzył, czyli Zaratustranizm (Zoroastranizm). 
Właśnie Zaratustra w VI wieku p.n.e., jak się uważa, powołał do życia „Szatana” w tym 
okresie był to wymysł, który miał pomóc w sprawowaniu władzy i prowadzeniu polityki 
Zaratustry. Według irańskich podań już w VI wieku p.n.e. istniało określenie podobnego 
do dzisiejszego „Szatan” ale wtedy brzmiało to „Chitan” i oznaczało „Diabeł”. Następnie 
po upływie paru wieków słowo zostało przekształcone przez dawnych Persów i nowa jego 
forma brzmiała „Scheitan” a następnie już w czasach naszej ery zostało przekształcone do 
dzisiejszej formy, jaką jest Szatan lub Satan i tak zostało użyte w Biblii. Dzisiejsze słowo 
„Diabeł” jest stworzone przez Kościół Katolicki a nazwa ta jest wyłącznie chrześcijańska i 
pochodzi ona z greckiego „Diablos”, co znaczy „Obmówca”, „Oszczerca” i pojęcie to nie 
istnieje poza kręgiem wyobrażeń i działań chrześcijańskich. Wniosek z tego taki, że 
„Diabła” jako takiego stworzył Kościół Katolicki do swoich własnych celów – zastraszania 
ludzi. Diabeł był i jest tym, czego mieli bać się wierni, ponieważ jeżeli nie będą słuchać się 
tego, co mówią przywódcy KK to wtedy pójdą do piekła i tam będą cierpieli wiecznie 
męczarnie, który według nich zapewnić ma właśnie Diabeł. Kościół Katolicki używał i 
używa nadal Diabła jako narzędzie do straszenia ludzi i jeśli nie będą posłuszni spotkają 
się z Diabłem w piekle i nie dostąpią zbawienia w niebie. Diabeł używany był przede 
wszystkim jako broń przeciwko oszczercom (zob. etymologia słowa „Diabeł”) a także 
przeciwko heretykom, a etymologia tego słowa jest nad wyraz jasna, ponieważ greckie 
słowo „heresis” znaczy wybór, a takie działanie było na nie korzyść władz Kościoła 
Katolickiego, bo jeżeli ktoś wybiera to jest według myśli Kościoła Katolickiego heretykiem, 
bo poddaje w wątpliwość prawdy objawione KK. Wiemy wszyscy, jakie to prawdy są, że 
łatwo zobaczyć, że są to kłamstwa i zwykła obłuda! Grupą, która sprzeciwiała się takiemu 
myśleniu i takiemu postrzeganiu Świata byli Jezydzi, byli oni grupą zdecydowanie 
zamkniętą i nie ujawniali nikomu swoich wierzeń, swoje tradycje przekazywali tylko 
ustnie z pokolenia na pokolenie. Najważniejszą postacią w ich religii był Shaitan a on z 
kolei uważany był w religiach arabskich za Diabła, więc nazywano ich „Czcicielami 
Diabła”. Religia Jezydów wiąże się bezpośrednio z wierzeniami irańskimi oraz 
Zoroastranizmem, więc widać tutaj starożytne korzenie ich filozofii oraz religii. Jezydzi 
mieli także swoje święte księgi, najważniejszą z nich jest „Meshaf Resh”, czyli Czarna 
Księga. Widać tutaj bardzo dokładnie, jakie znaczenie ma Satanizm a jakie Kult Diabła. 
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	Kult  Pojecie kultu w religiach nawet tych najbardziej prymitywnych, zawsze było związane z kalendarzem świąt, uroczystości etc. Główną role w charakterze pośrednika spełniał kapłan, szaman lub czarownik. W jego rękach ludzie widzieli klucze opatrzności spoczywające w przyrodzie. W dzisiejszych czasach, religie teoria Darwina przechodzą ewolucje do poziomu krwiopijczej instytucji zasilonej legionami księży, pastorów i naciągaczy. Religie ubrano w ładne ciuchy kolorowych doktryn, wyznaczono taryfy i tak zapełnia się świat religijnego biznesu. Pierwotny kult bazujący na prawach natury, duchach i bagiennych demonach, przybrał szatę Bożonarodzeniowej szopki i kolorowych babek. Podobnie jak wszystkie religie, nie zależnie od ich charakteru i doktryn. Kościół dołączył do szeregu Legionów przygotowanych do walki z chrześcijaństwem, posiada swoje tradycje, ceremonie, święta. Wszystkie one są antyklerykalne i antychrześcijanskie. Kapłaństwo w każdej grupie lub organizacji religijnej, jakkolwiek byśmy ją nazwali, ma swoje miejsce i przeznaczenie. Kapłaństwo w Kościele nawiązuje do starych kultów - lecz nie tylko -, z których z czasem zaczęło się kreować chrześcijaństwo. Podobnie jak chrześcijanie czcza niedziele i idą na msze by oddać cześć bóstwu, tak dla nas istnieje Sabbat. 
	Sekta czy jesteśmy sektą?  Znaczenie słowa sekta dotyczy, odejścia lub odcięcia się od czegoś, co już istnieje z powodu odmienności zdania, wiary lub opinii.  Podane tu zasady nie istnieją w oficjalnym nauczaniu żadnej grupy religijnej lub kościoła na terenie Polski. To czyni wolnym od zarzutu bycia sekta. Jeszcze inna rzeczą jest nie spełnianie warunków bycia sekta w opracowaniu dzisiejszych inkwizytorów z ośrodków Centrów Badań nad Sektami pod kierownictwem Dominikanów. 

