Δουλευοντας Με Τον Καταστροφεα

Θα ήθελα να μοιραστώ τις εμπειρίες μου στη συνεργασία με τον Αρχάγγελο Σάμελ σε αυτό
το άρθρο.
Ο Σάμελ, για εκείνους που δεν ξέρουν είναι ο Αρχάγγελος που κυβερνά τον Άρη (επίσης
γνωστός ως ο αντίπαλος, ο κατηγορούμενος κ.λπ.) Ένα λάθος που κάνουν πολλοί είναι να
μπερδεύουν τον Σάμελ με τον Σατανά και το να είσαι δαίμονας, ενώ είναι και καλός και
κακός από την φύση του.
Θα παραμείνω πιστός σε Αυτόν όλη μου τη ζωή (ακόμη και ύπαρξη) και δεν έχω τίποτα να
παραπονεθώ μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το πιο επιτυχημένο έργο μου προς το παρόν. Παίρνω
ό, τι έχω ζητήσει. Δουλεύω μαζί του από τον Νοέμβριο του 2015 και οι πρώτες 2 τελετές
ήταν οι πιο έντονες. Έδειξε σαφώς την παρουσία του (θόρυβοι, ενέργεια, βλέποντας μια
γιγαντιαία σκοτεινή φιγούρα κ.λπ.), και ένιωσα λίγο φοβισμένος. Αυτό που μου αρέσει είναι
το γεγονός ότι μπορούσα να δω και να νιώσω τα αποτελέσματα τόσο γρήγορα (ήδη μετά το
2ο τελετουργικό). Από τότε, άλλα πράγματα έχουν συμβεί, όπως ζωντανά συμβολικά όνειρα
και τέτοια.
Θα επισημάνω όμως ότι είναι πιο αποτελεσματικός όταν πρόκειται για θέματα του Άρη
(είδος μιας δήλωσης «duh» για τον έμπειρο). Δύναμη, προστασία, αγριότητα για να
αναφέρουμε μερικά. Έτσι πράγματα επιθετικής και αμυντικής φύσης – εκτός από αυτό, ο
Σάμελ ασχολείται επίσης με το Κάρμα και το επιλύει, κυριαρχεί στον θάνατο (αφού ο
άγγελος του θανάτου πέφτει κάτω από αυτόν, δείτε βίντεο για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με αυτό) και σαρκική επιθυμία (σεξ ). Σε γενικές γραμμές, εμφανίζεται ως ένας
τεράστιος καυκάσιος άντρας, μυώδης και ψηλός φορώντας μια μαύρη ρόμπα με κοντά,
σγουρά ξανθά μαλλιά.
Για μένα αυτή είναι μόνο η αρχή, αλλά αισθάνομαι ότι συνεργάζομαι μαζί Του εδώ και
χρόνια.
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν μόνο μερικοί μήνες.
Θα κλείσω με αυτό: Τα μεγάλα αποτελέσματα απαιτούν περισσότερο χρόνο και περισσότερες
θυσίες. Οτι δίνεις παίρνεις.
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