FORSKNINGSDOKUMENT VOL. 1: SATAN

Hej läsare, i denna artikel kommer jag täcka Satan, eller snarare “Den som den vanliga Joe
kallar Djävulen”; Jag har alltid varit nyﬁken som en ockulist av naturen och liknande av
entiteten känd som Satan. Han är också känd som skurk från bibliska kunskaper. Jag ville
veta vilka färdigheter han har, vad han är mest lämpad för om jag skulle arbeta med honom,
och det skulle visa sig att det egentligen ﬁnns väldigt lite ockult information om honom. Så
jag utförde en ritual för honom och bad om informationen själv. Han gjorde mig inte
besviken.
Satan svarar till planeten Jupiter med Fiskarna som stjärntecken; han är väldigt sympatisk
och vänlig och är mer än villig att välkomna vem som helst som önskar arbeta med honom /
följa honom. Han är den bästa gällande allt som kräver sekretess, hålla sig i bakgrunden och
för någon som villa “hålla sig undan”; detta innefattar osynlighet men det är det extremaste
av fallen; rent praktisk kan det passa personer som söker jobb där dessa egenskaper är en
fördel tex en spion eller privatdetektiv.
Som en mindre anmärkning, han är också bra på att behålla saker som svarar till Jupiter, ex
materiel rikedom, förbättra färdigheter för medium, juridiska frågor, långdistans- /utomlands
resor, god lycka / tur, och i stort sett det mesta. Färgen som associeras till honom är blå och
tagen Torsdag. När det kommer till Mån- och Uranusbemötanden, arbetar han på ett
aggressivt sätt och Karma spelar roll här. Det är och kommer vara “ge och ta”, ex i materiel
rikedom, förbättra mediala färdigheter, få fram teknogogisk information. Detta är hans
“Marsian” -drag, men han själv har inga rötter som Marsian, när han började. Har också
destruktiva förmågor.
Gällande utseende, tar han generellt formen av en orm som svävar i luften om han skulle
visa sig fysiskt (ingen överraskning för mig där personligen). Men kom ihåg att det bara
oftast är så; hans utseende kommer bero på, åtminstone delvis, på operatören och andra
yttre omständligheter. Han visar sig även som en romansk soldat med vita vingar och svarta
ögon, som jag gillar mycket mer. Han var det 5:te högst rankade ängeln i ordern han hörde
till, som var Potestates.
Jag tänker avsluta med att Satan är rena motsatsen till vad de ﬂesta tror och är inte det
oskefulla idioten kyrkan och samhället målar upp honom som; väldigt missförståd.
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