Os Arquivos De Pesquisa Vol. Ii: Abadom

Olá, novamente! Este é o volume II da pesquisa sobre entidades para propósitos do oculto;
neste artigo vou fazer a cobertura sobre Abadom. Ele é conhecido como o anjo que possui a
chave para o poço sem ﬁm e também é rotulado de “O anjo da morte”. Ele também é
chamado de “Apoliom” pelos Gregos. Ele é mencionado em Apocalipse 9:11 do Novo
Testamento e caminha sobre o abismo como mencionado aqui, comandando e regendo todo
um exército de gafanhotos. Abadom corresponde com Saturno/Plutão, tendo como Aquário
seu signo do Zodíaco; é aqui que sua associação com Daath(Seﬁrot geralmente
correspondente a Plutão na Cabala/árvore da vida) torna-se visível, com ele tendo ao menos
parcialmente controle sobre Daath. O alinhamento com Plutão é mais forte que Saturno e seu
título como o “Anjo da Morte” também é adequado quando observamos este fato. Além
disso, sua habilidade mais forte e aquela na qual ele é mais apto é Plutoniana por natureza,
que é obter excelência em qualquer área que uma pessoa deseje obter até o ponto de
alcançar a fama, p. ex. ciência, formas artísticas (música, pintura, para nomear algumas),
política, engenharia e inventores. Existe também uma possibilidade em tornar-se rico através
de tais empreendimentos, mas não é garantido que isso vá acontecer. Outras coisas com as
quais ele pode ajudar em um grau menor são em assuntos relacionados à morte,
autodisciplina, mudanças necessárias ou limitações impostas sobre uma alguém, como em
um sentido ﬁnanceiro e ser-se capaz de passar por grandes penas da maneira mais suave
possível quando a necessidade surgir. Para fazer trabalhos com ele, uma pessoa precisa
fazer isso no dia e hora de Saturno, portanto Sábado e na hora correta. As coisas
fundamentais vão bastar, que são vela preta, uma oração para ele como no exemplo dado
abaixo e o que quer que uma pessoa deseje oferecer; patchouli é bom juntamente com
outras coisas vindas em três, já que o número três alinha-se com Saturno. A oração deve ser
recitada em terças. Por último, seu sigilo também vai ser necessário. A aparência que ele
toma, de maneira geral, é a de uma criatura incrivelmente alta (cerca de 4 metros) vestida
de preto como um membro da Ku Klux Klan, sem querer ofender aqui mas não consigo
descrever de outra forma; é algo bastante assustador. * A Oração é a mesma que usei para
invocá-lo* *PS. Abadom também tem poderes/habilidades destrutivos devido a sua inﬂuência
Saturniana/Plutoniana; ele é habilidoso em assuntos cármicos. Selo de Abadom:
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