Fazendo Trabalhos Com O Destruidor

Gostaria de partilhar minha experiência ao fazer trabalhos com o Arcanjo Samael neste
artigo.
Samael, para aqueles que não conhecem, é o Arcanjo regente do planeta Marte(também
conhecido como o opositor, acusador, etc.). Um erro bastante comum está em confundir
Samael com o Satanás e ser-se um demônio, ainda que ele seja ao mesmo tempo bom e mau
por natureza. Não entrarei em detalhes sobre isto. Aqueles que quiserem saber mais podem
entrar no link seguinte. Meus agradecimentos vão para o autor e ocultista Aaron Leitch por
fornecer um ritual de invocação; Adaptei seu pedido de forma a adequar-se às minhas
próprias necessidades e também por parecer me mais sábio usar isto de uma forma a
adicionar mais poder ao ritual de invocação, ao invés de escrever a minha própria. Que isto
seja usado por outros e torne-se mais forte a medida que o tempo vai passando por conta da
sua pluralidade de usos. O ritual pode ser encontrado aqui. Permanecerei ﬁel a Ele por toda a
minha vida(e até existência) e não tenho nada de que mequeixar até agora; Este é o meu
projeto mais bem-sucedido até agora; tenho conseguido tudo aquilo que pedi. Tenho
trabalhado com ele desde Novembro de 2015 e os primeiros 2 rituaisforam os mais intensos.
Ele claramente fez-se presente(barulhos, energia, ver um vulto escuro gigante, etc.), e até
senti-me um tanto intimidado. O que adorei foi o fato de que podia ver esentir os resultados
tão rapidamente(já a partir do segundo ritual). Desde essa época outras coisas aconteceram,
tais como sonhos vívidos simbólicos e coisas do tipo. No entanto, gostaria de pontuar que Ele
é mais eﬁciente quando estamos tratando de assuntos de Marte(uma aﬁrmação um tanto
óbvia para pessoas experientes): força, proteção, ferocidade, para nomear
algumas destas. Para mim esse é apenas o começo, e ainda assim a sensação é de como se
já estivesse fazendo trabalhos com Ele há muitos anos. Mal posso acreditar que passaram
apenas poucos meses. Vou ﬁnalizar com isto: Resultados grandes exigem mais tempo e mais
sacrifícios. O que você dá é o que recebe.
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