Os Arquivos De Pesquisa Vol. Vi: Quetzalcóatl

É chegado o momento do sexto volume dos arquivos de pesquisa e neste artigo vou fazer a
cobertura da convocação de Quetzalcóatl; para quem não conhece, Quetzalcóatl é um deus
pagão asteca que foi uma das maiores e principais deidades do seu tempo. Veja a Página
Wiki.
Eu invoquei Quetzalcóatl e logo de cara notei que a energia não era tão forte como quando
costuma ser ao convocar um espírito infernal/celestial; mesmo agora enquanto estou
digitando mal posso sentir a energia. Lembra-me um pouco de Osiris. Minha pesquisa
apontou que Quetzalcóatl é uma deidade Solar (Leo, 0°). Ele conﬁrmou isto, e também a sua
habilidade que era de domínio sobre si e equilíbrio; ele pode equilibrar a vida de uma pessoa
e seus níveis de energia e facetas ao ponto da pessoa ﬁcar em perfeita harmonia – estamos
falando ﬁnanceiramente, mentalmente, etc.
Há porém um inconveniente, que é ele apenas ajudar pessoas no longo-prazo. Não há
trabalhos de curto-prazo ou convocações de uma vez só (para além da minha própria que
funcionou bem porque foi apenas para informação), você terá de fazer trabalhos com ele por
pelo menos um ano se for para que ele aceite e mudanças notáveis possam surgir. Ele não
gosta quando você faz perguntas demais e vai perguntar-lhe já desde o início o que você
quer saber e que você liste todas as questões com antecedência. A sua representação é tal
como você pode encontrar online, p. ex. serpente alada, xamã asteca bem vestido, etc. Ele
riu um pouco do selo que eu ﬁz e disse-me que era apenas uma inovação, e que era
“agradável, mas não era necessário”; ele insistiu que eu comesse um pouco de suas
oferendas e me mentiu quando eu lhe disse para ir se limpar em seguida, ainda fez um
comentário sobre eu queimar o selo e que também não era necessário, seguido de “Sinto
muito, eu lhe disse que iria embora mas tive vontade de ﬁcar um pouco mais”.
Agora ele já foi. Ele também fala como um asteca com o todo o sotaque e a gramática,
pronunciando cada coisa claramente – Sem nenhum tipo de abreviações.
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