Arbeta med förstöraren

Jag skulle vilja dela med mig om mina erfarenheter med att arbeta med ärkeängeln samael I
denna artikel. Samael, för de som inte vet, är ärkeängeln som styr mars ( också känd som
åklagaren etc.)
Ett misstag många gör är att blanda ihop samael med satan och att vara en demon men det
ligger I hans natur att vara både ond och god. Jag ska inte gå in på detaljer, de som vill lösa
mer kan följa denna länk.
Mina tack går till ockultisten och författaren Aaron Leitch för en åkallanderitual; jag
anspassade hans skrift för att passa mina egna behov och för att det verkar klokare att
använda den, istället för att skriva en själv, för att frambringa mer kraft till den. Må den
användas av andra och bli starkare över tiden tack vare sina mångfaldiga
användningsområden.
Ritualen ﬁnns här.
Jag är och förblir lojal till honom resten av mitt liv (till och med existens) och har inget att
klaga på hittills; detta är mitt mest lyckade projekt hittills; jag har fått allt jag bett om. Jag har
arbetat med honom nu sen november 2015 och de första två ritualerna var de mest
intensiva. Han visade sig tydligt (genom ljud, energi, en stor mörk ﬁgur osv), och jag kände
mig lite skrämd till och med. Det jag älskade mest var att jag kunde se och känna resultaten
så fort (redan efter den andra ritualen). Sen dess har andra saker skett som intensiva
symboliska drömmar. Jag ska påpeka att han är mer eﬀektiv när det kommer till marsärenden (liksom “duh” för den erfarne); stryka, beskydd, grymhet för att nämna några.
För mig är det bara början, men det känns som jag arbetat med honom I åratal. Jag kan inte
fatta att det bara gått några månader.
Jag avslutar med detta: stora resultat kräver mer tid och mer uppoﬀringar. Du får det du
betalar för.
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