Wydawnictwo The Serpent, portal The-Serpent.pl oraz czasopismo Silver Serpent:

Noty o autorach


Naas Luciferus 718, aka Naas, aka Fr. 718 .'. (ur. w 1984) - lucyferianin, okultysta, adept Ścieżki
Lewej Ręki, antychrześcijanin. Okultyzmem zaczął się interesować w 2001 roku, zaś w Noc Walpurgii
2002 wykonał swoją pierwszą ceremonię magiczną. W 2003 roku uczestniczył w grupowych rytuałach
czarnej magii - na początku grupa uprawiała magię chaosu, później jednak inwokowała demony wg
grimiuaru Yatuk Dinoih Michaela W. Forda1. W tym samym czasie (2003) zainteresował się
okultystyczną organizacją Dragon Rouge poprzez jej ówczesne polskie przedstawicielstwo w postaci
Loży Magan2. W latach 2004 i 2005 analizował liczbę 718 oraz zapoznał się z dziełami Kennetha
Granta, którego liczbą magiczną było 718 . W roku 2006 uczestniczył, jako współtwórca, w tworzeniu
polskiego oddziału Kościoła Lucyfera (Church Of Lucifer). Po wielu podjętych działaniach (w tym
oficjalnych rozmowach z Michaelem W. Fordem oraz wydaniu Luciferia nr 0) projekt upadł w roku
2007. Symbolicznego dnia 06.06.2006 wykonał szczególną operację magiczną inwokując siły
lucyferyczne i został ochrzczony jako Naas Luciferus ("Wąż Niosący Światło"). Również w roku 2006
powołał do życia Phosphorus Publishing - podziemne wydawnictwo wydające tłumaczenia
wczesnych grimuarów Forda. Od października 2007 do października 2008 był oficjalnym członkiem
Loży Magan Dragon Rouge. W lutym 2010 roku odsprzedał skonstruowany przez siebie sigil
Uroborosa polskiej grupie magicznej Sanguinum Occultum3.
W lutym 2010 Naas zwrócił się do wydawnictwa The Serpent z propozycją wydania jego
grimuaru lucyferycznego pod tytułem LUCIFERU: Dzieło Odrazy Spustoszenia (pierwotny podtytuł
brzmiał: Opus Abominationem Desolationis), którego wydanie pod szyldem The Serpent planowane jest
na drugą połowę 2011 roku. Z kolei wydawnictwo Nephilim Press w kwietniu 2010 wyraziło chęć
opublikowania anglojęzycznej wersji LUCIFERU.
Michael W. Ford - twórca współczesnego lucyferianizmu; założyciel dwóch organizacji okultystycznych:
The Order of the Phosphorus (TOPH) oraz The Black Order of the Dragon; współzałożyciel dwóch innych:
The Church of Adversarial Light oraz Luciferian Church. Urodził się w 1976 roku, zaś swoją przygodę z
okultyzmem Ścieżki Lewej Ręki zaczął jako dwudziestoletni młodzieniec, w 1996 roku. Co ciekawe, w latach
1996-1998 Ford był członkiem ONA, a wprowadził go sam Christos Beest. Opuścił jednak Zakon z powodu
neonazistowskiego charakteru ówczesnego ONA. (Przypominam, że Beest zrobił dokładnie to samo z tego
samego powodu pod koniec 1999 roku. Ze "starej gwardii" został wówczas jedynie Anton Long, który nigdy nie
opuścił ONA lub obecni członkowie podtrzymują taką legendę. Od kilku lat amerykańskie oddziały ONA nie
mają już nic wspólnego z neonazizmem.) Michael W. Ford jest autorem co najmniej 12 autorskich książek (nie
licząc edycji pism ONA), a za najważniejsze jego dzieła, które definiują współczesny lucyferianizm, uznaje się
Luciferian Witchcraft (2005) oraz The Bible of the Adversary (2008). Druga pozycja, wraz ze srebrnym amuletem, jest
wysyłana każdemu nowemu członkowi organizacji The Order of the Phosphorus, oczywiście po uiszczeniu
odpowiedniej opłaty członkowskiej (obecnie $100). Więcej na temat Forda w haśle na anglojęzycznej Wikipedii:
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_W._Ford
2 Loża Magan - polska magiczna organizacja kultywująca mroczne aspekty Ścieżki Lewej Ręki. Powstała w 2002
roku; od 2005 do połowy 2009 roku Loża Magan była jedynym i oficjalnym przedstawicielstwem szwedzkiej
organizacji czarnomagicznej Dragon Rouge (na stronie http://www.dragonrouge.net/english/lodges.htm Magan była
wymieniona jako ich polska loża), jednak około maja 2009 ich drogi definitywnie się rozeszły. Obecnie Loża
skupia swoją uwagę na Kręgu rytualnym XUL, który istniał na długo wcześniej niż zerwanie z Dragon Rouge (co
najmniej od 2006 roku). Od samego początku grupie przewodzi Asenath Mason, aka. Laura. Loża Magan wydaje
drukowany magazyn Smocza Krew (od 2005 ukazało się już 8 numerów) oraz wydawnictwa specjalne
(np. niezwykle wartościowe Aspekty Ścieżki Lewej Ręki, 2008). Więcej informacji pod adresem:
http://www.magan.superhost.pl
3 Krąg rytualny Sanguinum Occultum - polska sekcja The Order of Phosphorus (TOPH), która ściśle współpracuje z Zakonem Lucyfera, oficjalnym przedstawicielstwem TOPH w Polsce i Europie Wschodniej. Obydwiema
grupami dowodzi wieloletnia polska okultystka i szeptunka Lilith Black Moon. Więcej informacji pod adresami:
http://www.sanguinum-occultum.pl  http://www.lucyferianie.pl  http://www.okulta.pl  http://www.okulta.com.pl 
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Plany pisarskie:
1. LUCIFERU: Dzieło Odrazy Spustoszenia
2. Nieświęty Graal, Nieświęta Krew: Dechrystianizacja Symboliki
3. Światło Ciemności
Pisemne dokonania:
(w tym anglojęzyczne)

• Współautor tekstów oraz redaktor magazynu internetowego:
Luciferia nr 0 - Wprowadzenie w Lucyferianizm.
Specjalne wydanie oficjalnej publikacji Polskiego Kościoła Lucyfera, PDF, Noc Walpurgii 2006
• De Curriculum Vitae Occultum
(okultystyczne CV autora w j. polskim), na: The-Serpent.pl, V 2010
• Introduction to LUCIFERU
(wstęp do książki w wersji anglojęzycznej), na: The-Serpent.pl, V 2010
• Wstęp do LUCIFERU
(wstęp do książki w wersji polskojęzycznej), na: The-Serpent.pl, V 2010
• 718: Adversarial Glimpses of Abomination of Desolation
(tekst promujący zapowiedź anglojęzycznej wersji książki
LUCIFERU: The Work of Abomination of Desolation, Nephilim Press, 2010;
ukaże się w: Glimpses of the Left Hand Path, 2nd edition, Magan Publications, V 2010)
• 718: Adwersaryczne Aspekty Odrazy Spustoszenia
(polska wersja; reprezentacyjny fragment z LUCIFERU), na: The-Serpent.pl, V 2010
• Prawdziwe Światło. Krytyczne uwagi na temat chrześcijaństwa
(rozdział z LUCIFERU), w: Silver Serpent nr 1: Młot na chrześcijaństwo, V 2010
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