
    ABADOM 
 
 Da mesma maneira que Jesus lidera os espíritos que  
alcançaram o mais alto grau de Amor e Lúcifer lider a os espíritos 
que se especializaram em executar a Justiça no Plan eta, também 
os espíritos dedicados ao Mal têm um líder chamado Abadom.  
 Desde o Cisma ocorrido na Atlântida, com a chegada  do 
grande grupo de exilados do Sistema Solar de Capela , foram 
estabelecidas nas sub-dimensões mais densas da 1ª e  2ª 
dimensões-densidade do Plano Astral, pelas Consciên cias 
Diretoras da Terra, as divisões separadoras dos ser es 
decadentes, segundo seus níveis de periculosidade. 
 Ainda hoje, os mais poderosos na manipulação da Fo rça 
assumem a liderança de cada divisão, mas sempre há um 
comando maior, de acordo com o consenso da maioria.   
 Este líder é sempre o mais cruel de todos e recebe  um nome 
mântrico: Abadom. 
 A palavra Abadon ou Abadom (com M final) foi cunha da em 
língua copta, no Antigo Egito, a partir de certa li nguagem oral que 
existia na Atlântida trazida pelos exilados de Cape la. 
 É um mantra maléfico que as forças das trevas usam , para 
obter resultados abomináveis e poderosos. 
 Foi grafada em síntese mântrica, cujo significado real é:  
 A – BA – D – OM  
 A = Grande 
 BA = Poder 
 D = Morte, Mal, Negatividade 
 OM = Vibração Cósmica, Som Cósmico 
 Posteriormente, passou a outras línguas, com signi ficados 
semelhantes: 
 Hebraico = Abadom. 
 Grego = Apollyon = "O Destruidor".   
 Apocalipse de São João = Anjo do Abismo ou da Mort e ou 
do Inferno.  
 Livro do Êxodo = Anjo Exterminador ou Rei dos Demô nios.  
 Para termos uma idéia, na história conhecida, do P oder 
maligno de Abadom podemos informar que o mesmo infl uenciou 
Set a matar seu próprio irmão Osíris, instilando-lh e a inveja e a 
maldade, conforme o famoso Mito de Osíris do Antigo  Egito. 



 Inspirou, também, Genghis Khan em sua sanguinária vida na 
Terra. 
 Certamente, muitos outros líderes despóticos e cru éis foram 
influenciados por ele. 
 Desde que assumiu o Comando Geral das Trevas, Abad om 
ainda não reencarnou. 
 Deveria fazê-lo no final do ciclo evolutivo da Ter ra, 
aguardado para breve. 
 Todavia, ocorreu um impasse. Abadom não está 
conseguindo elaborar um corpo para que possa reenca rnar no 
Plano Físico, devido à incompatibilidade de sua vib ração com a 
atual matéria da crosta da Terra que se sutilizou m uito nos 
últimos milênios. 
  Mas há sempre uma saída para as questões mais dif íceis 
nos Planos mais sutis que o da Matéria Física. Tend o em vista as 
dificuldades encontradas para sua geração, Abadom e stá 
providenciando seu nascimento através da clonação d e fóssil 
humano de alguns milhões de anos. Uma esquimó muito  
primitiva, será usada como cobaia, morrerá em virtu de da 
primeira experiência bem sucedida. As pesquisas est ão sendo 
conduzidas por países orientais, com fósseis obtido s na Sibéria. 
Ninguém nem sequer sonha com o que está para aconte cer, já 
que, além de Abadom, em seguida, outros seres infer iores serão 
trazidos à crosta física da Terra, após o sucesso d o 
empreendimento. À vista desses seres monstruosos, Á tila, 
Gengis Khan e Hitler serão considerados criaturas b enignas. 
  
 


