Os Arquivos De Pesquisa Vol. Xiv: Zadkiel

Eu invoquei o Arcanjo Zadkiel/ Tzadkiel para um dos meus clientes a cerca de uma semana
atrás, há 9 dias para ser exato. Ele é conhecido como o Arcanjo de Júpiter e portanto o mais
apto para este trabalho na minha opinião. A tarefa ou objetivo é bem grande; meu cliente e
amigo vive em Toronto, no Canadá, e quer ter sua própria casa; veja aqui o custo médio de
moradia por lá. Credo mesmo! Isto foi algo que ele precisava e que não foi motivado pela
ganância, pois de contrário eu teria buscado um espírito infernal. Mas eu adoro anjos por
conta do poder e estabilidade. Quando invoquei Zadkiel, ele tomou a aparência de um
homem caucasiano com cabelos pretos e olhos e vestuário azuis. Ele segurava um par de
balanças/lanterna em suas mãos e uma lança. Seu calçado eram sandálias pretas e tinha
enormes asas azuis angelicais. Seus cabelos mudam por vezes de cacheados para lisos e a
lanterna emitia 3 tipos de luz: por vezes multi-coloridas, amarela ou azul. Sua voz era forte,
clara e decidida, e o que adorei sobre isso é que produzia um efeito silencioso. Quando
falava, era como se todos os outros sons do mundo paravam e eu estivesse numa caverna.
Ele disse-me que meu cliente e amigo podia estipular o prazo de um ano, e o ajudaria. Por
último, vi algo no canto dos meus olhos enquanto estava gravando a entrada de áudio deste
ritual, e quando olhei de volta vi uma criatura enorme, parecendo uma traça, do tamanho de
um cachorro adulto. Dissipou-se passados poucos segundos, mas adorei ver isso. Desde
então meu amigo me disse que tem visto traças de verdade praticamente em todos os
lugares; elas surgem regularmente. Vou manter o olho nesses assuntos como sempre faço.
Este é um objetivo de longo-prazo, mas as coisas parecem estar caminhando bem até agora.
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