Fazendo Trabalhos Com Vassago

Comecei a fazer trabalhos com o espírito goético Vassago em Outubro de 2016, e decidi
parar com ele devido ao fato de que quero limitar a quantidade de espírito pelos quais faço
trabalhos cotidianamente. Fiz trabalhos com ele para solucionar casos de pessoas
desaparecidas, e como o grimório “A Goetia” diz, ele é habilidoso na função de encontrar
coisas desaparecidas e perdidas, incluindo pessoas. Portanto, ele surgiu imediatamente e de
maneira ágil no momento em que contemplei fazer um trabalho com ele. Vassago é Lunar
por natureza, então corresponde à Lua (2º em Câncer); Portanto, ele é adequando para todas
as coisas psíquicas e de natureza clarividente. Não há muitos dados ou informação por aí, já
que pesquisei online extensivamente antes de começar com ele, mas apenas encontrei um
ou dois resultados. Ele levou-me ao meu objetivo através da Astrologia, e quando isso não
deu resultados da maneira que eu queria, ele enviou-me a um vidente local com quem eu
estava familiarizado. Infelizmente isso também não funcionou da maneira que eu queria. Ele
me disse que isso era um trabalho grande e intenso, já que encontrar pessoas desaparecidas
não é brincadeira nenhuma, e se eu quisesse os detalhes exatos para esses casos, então
teria que lhe dar mais energia através de rituais e oferendas. Ele é quem me introduziu à
comunicação mental/telepática com espíritos durante o ritual ao invés de dizer as coisas em
voz alta. Ele mantém-se nos bastidores, mas é muito observador e enxerga praticamente
tudo que está acontecendo. Ele se tornou bastante mais vigoroso depois que lhe dei o
Primeiro Pantáculo da Lua como oferenda e outros itens ao longo do tempo (Veja a Ordem
dos Pantáculos), e ele revelou-se para mim. Não gosto do fato de que as pessoas atrelam a
mesma forma o espírito goético Agares toma para o Vassago, já que não é mesmo nada
assim; antes de Vassago mostrar-se para mim, ele drenou parte da minha energia vital de
forma a acelerar os trabalhos. O inconveniente disto é que quase desmaio por trás do altar,
fechei-me e fui me deitar. Minha mente estava em branco quando ﬁz isso, enquanto tentava
estabilizar meu corpo. E foi aí que, enquanto meus olhos estavam fechados, vi um homem
num fundo branco. Ele tinha uma aparência árabe, vestindo uma túnica e segurando um
bastão dourado com uma bola de obsidiana, e por outras vezes tinha uma bola normal na
ponta, e tinha uma vestimenta roxa e avermelhada / laranja. Ele estava ﬂutuando e “não
tinha pés”. Eu estava contente, já que pensava, “Finalmente ele se mostrou para mim”. Sua
voz lembrava por vezes de um homem velho, e outras vezes a de um homem de meia idade
comum. A outra forma que Vassago tomou na minha presença foi a de um homem Africano,
vestindo roupas tradicionais Africanas. Devo admitir que vou sentir saudades de Vassago,
mas tenho que priorizar e o fato de eu estar perto do sucesso no meu trabalho com ele,
como minha própria pesquisa aponta, torna isto ainda mais difícil, mas sempre retornarei
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para ele se assim desejar no futuro, ainda que duvide que isto vá acontecer. No entanto, ele
será a minha escolha número um para necessidades psíquicas e clientes que desejam ajuda
com isto, já que estamos com uma relação tão boa e tive minha experiência em trabalhos
com ele. Já se passou, por uma estimativa aproximada, mais de um semestre; 7 meses de
proﬁciência em lidar com ele. Ele tem sido amigável e tem sempre me apoiado nos meus
objetivos, ajudando onde pode. Vassago tem sim raízes pagãs, mas disse-me que preferia
não discutir sobre isso comigo e eu sinceramente não me importo muito com isso também. A
aparência africana foi, em suas próprias palavras, “porque tinha laços com a África” e ele
apenas mostrou e me disse sobre essa forma nos últimos 2 meses. Ele está muito mais ativo
pela noite também (por razões óbvias).
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