Os Arquivos De Pesquisa Vol. Iv: O Santo Anjo Da Guarda

Olá novamente, leitores; Neste artigo vou fazer a cobertura, como o título sugere, dos
trabalhos do Santo Anjo da Guarda(SAG). Para aqueles que não sabem o que um SAG é,
vejam esta página Wiki.
Meu interesse no meu próprio SAG começou há um tempo atrás e antes disso eu nunca havia
tido muito interesse porque pensava que seria difícil, no sentido Abramelino; Pensei que você
teria que empreender os passos difíceis do Abramelin de forma a encontrar-se com o seu
próprio. Mas então dei-me conta de que deveria ser possível convocá-lo através de uma
invocação oculta genérica.
Depois de fazer o trabalho divinatório usual que deu-me luz verde para proceder mas que
também deveria cuidar para que ele não causasse danos ao meu ambiente direto, comecei o
trabalho. Converti o meu próprio primeiro nome em Hebreu e então ﬁz um selo com uma
cruz rosada. Minha própria pesquisa mostrou-lhe como um anjo Solar, correspondente à Leo
(18°). E adivinhem só? Eu nasci em 29 de Setembro de 1985, que é… um Domingo. Ele era o
do tipo de instigar e causar grandes transformações dentro de mim. Eu pessoalmente não
tenho necessidades para seus serviços devido ao fato de que eu já tinha meu patrono, e
além disso, ele não gosta assim tanto de mim e o sentimento é mútuo. Esta invocação foi
puramente feita para propósitos de pesquisa/informação. Algumas horas antes do ritual, a
primeira coisa estranha aconteceu; Ouvi um ruído alto no meu ouvido como se uma abelha
gigante estivesse bem ao meu lado, e dei uma pancada na minha orelha mas nada ocorreu;
Eu estava dentro do meu apartamento e ele estava completamente fechado. Olhei para
todos os lados, mas nenhum mosquito estava em vista. Então fui tipo, “Okay….”. Então o
ritual, durante a invocação tive diﬁculdades em ouví-lo e ele disse-me que iria aparecer para
mim com o tempo e então dirá o que quero saber, mas que ele acha difícil atravessar; meu
patrono, meu Senhor Samael, entrou no meio da conversa perto do ﬁnal e disse-me que já
estava terminado. Pouco antes do fechamento, há uma queda de luz e eu ﬁnalizo, o que
levou cerca de 5 minutos. Encontrei o meu senhorio lá fora e ele me disse que alguém
daniﬁcou os interruptores, causando uma interrupção no fornecimento de luz. O que
acontece é o seguinte; os interruptores estão num lugar até onde ninguém nunca vai e em 5
anos que moro aqui ninguém nunca o fez. Também é no alto da parede, portanto de difícil
acesso. Para além de tudo, moro no apartamento mais perto dele, e assim eu ouviria alguém
caso tivesse acontecido isso; o senhorio pareceu um tanto assustado também, e apenas me
apressou com “Já foi consertado, deixa para lá”. Ele também pareceu intrigado pelo fato

Os Arquivos De Pesquisa Vol. Iv: O Santo Anjo Da Guarda

disto nunca ter acontecido desse jeito e de forma tão rápida. Minha reação foi como antes,
mas eu estava contente de que meu SAG ao menos não tinha criado danos maiores. Para
resumir, ele disse-me tudo que eu queria saber: . “Existe alguma razão especíﬁca para você
ser designado para mim durante ou antes do nascimento?” – Não. . “Seu nome” – e esta foi
difícil para ele de responder, teve de tentar algumas vezes antes de conseguir transmitir de
forma clara o suﬁciente. – Meu próprio, então Morino;Ele disse-me que os SAG (por vezes)
não tinham nomes angélicos tradicionais, e portanto seu nome era o meu e vice versa. .
“Como é sua aparência?”
Ele apareceu brevemente perante a mim como uma silhueta de um homem alto, esguio e
transparente. Estranho já que eu estava esperando uma aparência angelical mais genérica,
com asas, etc. Mas não… Por ﬁm ele pediu-me que inspirasse outras pessoas a buscar seus
próprios SAGs ao escrever isto. SAGs são mais difíceis de serem invocados e de haver
comunicação com eles, conforme notei, mas isso pode ser feito. Vou terminar por dizer que
ajudei uma amiga minha com sua vida atribulada, também ao direcioná-la para seu próprio
SAG e ela não poderia ter ﬁcado mais feliz; ele está dando uma arrumada na cada, por assim
dizer.
***Nota: Existem várias entidades que são descritas a apontadas pelo título de
“SAG”; estamos apenas sendo informais com o termo; eu contatei minha
consciência superior, mas outras 2 entidades até onde sei também recebem a
designação de “SAG”, o Abramelin um e o anjo regente do signo de Zodíaco e grau
sob o qual você nasceu como mencionados no Ars Paulina parte II.
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