Então você quer ser um Xamã Goético?
Autor: Pamphage

NOTA DO TRADUTOR
A prática divulgada nesse livreto requer o uso de Salvia divinorum como catalisador ritualístico.
Pensei muito antes de traduzir esse excelente texto, pensei que poderia se tornar mais um fábrica de
drogados do que de Xamãs Goéticos, principalmente após ver dezenas de vídeos no Youtube.com nos quais
adolescentes filmam suas "trips" fanfarronas e exibem ao público (fato esse que vem fazendo os legisladores
olharem "torto" para a Salvia). Por outro lado vejo que isso poderá ajudar algumas (poucas) pessoas e se
apenas uma pessoa se beneficiar com essas informações, pra mim já está ótimo.
Recentemente descobri que a Salvia divinorum é uma verdadeira ferramenta mágicka, um presente
dos deuses para se acessar o outro lado, principalmente por não ser tóxica e não causar dependência. Porém
seu uso mágicko requer experimentação, respeito e responsabilidade.
Para seu próprio bem, siga TODAS as instruções de uso, no mais eu poderia encher a página de
alertas e conselhos, mas acho que para o bom entendedor meia palavra basta.
Passo a palavra para Pamphage...
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AVISO
Não me responsabilizo por seus atos. Você e só você é responsável por verificar se a 'Salvia divinorum'
é legal em sua jurisdição e certificar-se de estar em um ambiente seguro para a sua utilização. Eu, de modo
algum posso ser responsabilizado por qualquer coisa que venha a acontecer ou quaisquer implicações
psicológicas que este método pode lhe causar. Se você é um aspirante a Xamã, então você deve assumir
plena responsabilidade por suas ações. Se você não concorda com estes termos, então sob quaisquer
circunstâncias, não execute qualquer parte do método contido neste e-book. Nada aqui é destinado para
menores.



"Esta versão é atualizada?"
Esta é a versão 1.0, lançada em 20-11-2006. Essa versão e suas atualizações podem ser encontradas

aqui.
O objetivo deste livreto é ser o mais conciso e simples possível. Creio, vai deixar a mensagem mais
clara a longo prazo, embora à primeira vista algumas coisas parecam confusas. Mas tudo está aqui, de uma
forma prática e concisa, sobre a forma de capacitar-se a afetar as fibras da sua realidade e remodelar em
sua parte mais íntima do coração, o desejo perfeito.

ATENÇÃO: Depois de experimentar o resultado do manifestar de seu primeiro trabalho goético, você irá
retornar um presente agradável e sincero de volta ao universo, como confirmação de uma transferência
harmoniosa de energia.‡ Não é necessário declarar explicitamente isso, pois o Xamã iniciado irá aprender
essas coisas instintivamente através da prática, mas ao mencionar eu espero definir o tom para esta peça. O
xamanismo goético é sobre alteração e transformação de energias, não sobre a obtenção de uma carona.
Assim, sem mais delongas...



"O que é Goetia?"
"Goetia ou Ars Goetia refere-se a prática invocatória/evocatória de 72 demônios supostamente controlados

e aprisionados pelo rei Salomão de Israel, da tradição judaico cristã. A Arte Goética, geralmente chamada
simplesmente de Goetia, é ensinada na primeira parte das Clavículas de Salomão, um grimório do Século XVII. Este
primeiro capítulo é conhecido como "Lemegeton Clavicula Salomonis" ou "A Chave Menor de Salomão" e nele são
descritos todos os 72 Espíritos Infernais, assim como todo o sistema que supostamente havia sido usado pelo rei
Salomão." - Por Wikipedia.



"O que é Xamanismo?"
"O xamanismo é um termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas

(animista, primitiva) e filosóficas (metafísica), envolvendo cura, transe, metamorfose e contato direto entre corpos
e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais, dos mortos, etc." - Por Wikipedia.



"O que é um 'Xamã Goético'?"
O Xamã Goético é alguém que trabalha com os daemons goéticos de forma invocatória e

xamanística. A forma tradicional de Goetia é praticada de forma ritualística e cerimonial, mas no
Xamanismo Goético o enteógeno Salvia divinorum é empregado como catalizador para dar ao estudante
um contato mais próximo com o daemon.


"O que é 'Salvia divinorum'?"
O nome latino 'Salvia divinorum' traduz literalmente a sentença "sabedoria dos videntes" e foi usada

por muito tempo pelos xamãs Mazatecas como auxilio a suas jornadas espirituais. A planta é originária da
região de Oaxaca, no México.


"Quem é você e de onde você tirou tudo isso?"
Pamphage é meu pseudônimo, assim como meu nome mágicko e minha 'motto'. Eu o uso desde

meus 15 anos. Pamphage significa "onívoro" ou "o que devora tudo".
Eu pratico magia ritual desde 1988 e desenvolvi esse método prático devido a uma intensa e real
necessidade de resultados no plano material. Primeiro como penetra no sitema da Golden Dawn e na
Thelema, eu experimentei LSD e Goetia nos anos 1990 com bons resultados - bons, mas não excelentes.
Até o dia em que experimentei Salvia divinorum em 2004 e descobri a ligação ideal ao mundo
xamânico. Salvia induz a uma viagem muito mais limpa, segura e compacta que o mais limpo dos LSD's ou
cogumelos. Essas outras drogas não são tão confiáveis para se "atravessar o abismo" e possuem inúmeros
efeitos colaterais que inexistem na Salvia.‡‡

Invocação Goética
PASSO 1
O primeiro passo é tornar-se íntimo com a Salvia. Experimente e aprenda a usar o enteógeno de
forma a se alcançar os níveis 4 e 5 da escala de estados alterados da Salvia (como nessa prática apenas os
níveis 4 e 5 são utilizados, somente eles serão explicados, caso você queira saber mais consulte o livro 'Salvia
Divinorum User's Guide', disponível em português aqui):
1. Subtle Changes (Efeitos Sutís);
2. Altered State (Estado Alterado);
3. Lightly Altered State (Estado Alterado Iluminado);
4. Vivid (Estado de Visões Vívidas);
5. Immaterial (Estado Imaterial);
6. Amnesiac (Estado Amnésico).
Nível 4 (V) - Estado de Visões Vívidas - Ocorrem complexas visões realistas e tridimensionais. As vezes vozes
podem ser ouvidas. Com os olhos abertos, o contato com a realidade cotidiana não é inteiramente perdido,
mas de olhos fechados você adentra um estado profundo de sonho. Jornadas xamânicas para outras terras,
exóticas ou imaginárias; encontros com a natureza (essência), entidades, espíritos ou viagens para outras
épocas podem ocorrer. Você pode até viver a vida de outra pessoa. Neste nível você é completamente
envolvido pelo mundo xamânico. Ou se preferir você está num "tempo de sonho". Com olhos fechados você
experiencia fantasias ("sonhos" acontecem com linha de história corrente). De olhos fechados você pode
acreditar que os "sonhos" estão realmente ocorrendo, o que é diferente das visões do nível 3.
Nível 5 (I) - Estado Imaterial - Neste nível resta alguma consciência e alguns processos ainda permanecem
lúcidos, mas o indivíduo envolve-se completamente numa experiência secreta e perde todo o contato com a
realidade cotidiana. A individualidade pode ser perdida, experiências de fundir-se com Deuses/divindades,
mente, consciência universal ou bizarras fusões com outros objetos reais ou imaginários; fundir-se com a
parede, por exemplo, pode ser uma experiencia. Neste nível é impossível interagir com a realidade cotidiana,
mas infelizmente algumas pessoas não permanecem imóveis nesse confuso estado. Por isso um supervisor é
essencial para garantir a segurança de alguém viajando pelos níveis secretos. Para uma pessoa
experienciando isto, o fenômeno pode ser terrível ou extraordinariamente agradável; mas para um
observador externo o indivíduo pode parecer confuso ou desorientado.


"Como eu devo utilizar a Salvia?"
a) Eu recomendo folhas secas de Salvia divinorum (qualquer variedade) se você tiver pulmões fortes

e poder reter a fumaça por duas tragadas consecutivas de 25-35 segundos cada. Esse método é o mais
equilibrado e dá uma viagem mais suave e intensa. No entanto, nem todos conseguem lidar com essa
programação de tragadas rigorosas.

b) Extratos entre 5x e 20x. Os extratos são definidos em uma escala de multiplicação de sua
concentração, ou seja, o extrato 5x é cinco vezes mais concentrado que a mesma quantidade da folha seca.
Eu recomendo que você experimente, das concentrações mais baixas para as mais altas, analisando o que
mais lhe convém.
O problema com os extratos é que muitas vezes ele leva a pessoa direto ao nível 6 da escala (estado
amnésico). Isso não é desejável e nem útil, então você deve praticar e analisar as experiências de forma a se
adaptar a alcançar os níveis 4 e 5 apenas.
A boa notícia quanto aos extratos é que não se necessita de tragadas tão longas. Você só deve
realizar em uma única tragada com cerca de 20-25 segundos para o extrato 5x, 15-20 segundos com o
extrato de 10 a 12x; e talvez cerca de 10-15 segundos com o extrato 20x. Isso depende apenas do quanto seu
pulmão aguenta reter e somente a experiência lhe mostrará.


"Espere Pamphage! Uma pergunta rápida: como posso usar a Salvia sem fumá-la?"
c) Através do método sublingual ou da mastigação. Mas esses métodos são os menos desejados para

nossos objetivos com essa prática. A mastigação proporciona uma grande experiências através dos reinos
inferiores, mas isso não o levará ao metafórico "Abismo", a não ser que você se disponha a mastigar por dias
como os antigos xamãs faziam. Entretanto, suponho que você seja como eu e não tenha tanto tempo para
esse tipo de lazer.
Os extratos líquidos são talvez um pouco melhores para se encontrar em "volta do Abismo" mais
rapidamente, mas francamente, eles custam uma fortuna para a maioria dos aspirantes a xamã,
principalmente porque é preciso experimentar regularmente.‡‡‡
Ambos os métodos são semelhantes no ponto em que não se deve engolir nada, apenas deixar a
mucosa bucal absorver.
Adiante eu seguirei supondo que você não está utilizando nenhum destes dois métodos, mas sim
fumando de acordo com uma das formas citadas na questão anterior.
Pratique com tantos métodos você julgar necessário, até encontrar uma forma confortável e que
sempre irá levá-lo para os estados de "Visões Vívidas" ou "Imaterial" dos níveis da escala SALVIA.
Muito bem, vamos seguir em frente.
PASSO 2
Escolha um daemon da Goetia. Qualquer um, exceto se você sentir uma má vibração vinda da
descrição, nesse caso pule esse e escolha um que lhe excite e que não o assustou de forma alguma.
PASSO 3
Você deverá esculpir, pintar ou imprimir o sigilo do espírito em alguma forma material. Ouro,
chumbo, pergaminho, conchas, cascas de árvores, etc, são todos tradicionais, dependendo do tipo de
trabalho e do que está disponível.‡‡‡‡
Para o seu primeiro trabalho, eu recomendo caneta permanente preta ou pintar em cima de um
dólar de prata. A prata é um material barato que funciona bem como um "recipiente mágicko" em quase

qualquer situação.
Feito isso, eu também sugiro que você adicione um tipo de verniz sobre o exterior, de forma que a
pressão, oleosidade e o suor que ocorrerá durante o efeito da Salvia não manche ou estrague o talismã.
Agora que você realizou os passos 1, 2 e 3; você está pronto para o desafio real. Vamos plenamente
invocar o daemon em nossa aura astral e cobrir o talismã com a sua energia.
Em outras palavras, estamos prestes a deixar um demônio tomar posse de nós e em seguida prendêlo numa lâmpada de "gênios".
Eu poderia frasear facilmente como algo mais empírico: "Nós estamos prontos para despertar um
aspecto do nosso subconsciente, a fim de ativar algumas funções neurológicas em nossa psique. E então
ancorar este estado psicológico de um objeto físico".
PASSO 4
Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por pelo menos duas horas, se não um dia ou uma
noite inteira. A "viagem" da Salvia irá durar apenas 5 minutos de pico e depois disso, aproximadamente
outros 15 minutos ou mais de efeitos mais suaves. O restante do tempo, xamãs tentam assimilar a grande
quantidade de informações que receberam de sálvia e dos demónios. Muitas pessoas se espantam ao saber o
quanto se pode experimentar em apenas cinco minutos. Na verdade uma das primeiras lições aprendidas
normalmente é ver o tempo como não-linear e definitivamente mais mutável em uma série de formas úteis.
Tranque suas portas e bloqueie o acesso a qualquer lugar que possa ser perigoso para você ir. Pessoas
sob o efeito de Salvia muitas vezes deixam os quartos, sem motivo aparente e se diregem para corredores ou
ruas. Geralmente, isso não é por medo, mas por alguma estranha compulsão que faz todo o sentido do seu
novo ponto de vista induzido pela Salvia. Mas, quaisquer que sejam, como um Xamã Goético você deverá
rapidamente aprender a reprimir estas explosões e qualquer outro tipo de ruptura que ameaçam a sua
concentração sobre o daemon.
Qualquer que seja o local escolhido (uma cama é um lugar muito bom), que se sinta seguro e
confortável. Então começará.
Pegue seu talismã (ou seja, a base material feita com o sigilo), seu cachimbo de Salvia carregado e
relaxe para o encanto.
Dê suas tragadas de Salvia e rapidamente coloque seu bong de lado com segurança. Agora pegue
seu talismã e fixe seu olhar nele olhando-o o tempo todo, ou, feche seus olhos e coloque-o na testa. Ambos os
métodos são similares, mas distintos. Você pode experimentar qual deles é mais satisfatório. Eu geralmente
começo olhando e depois, no meio da viagem, geralmente sem controle consciente, eu fecho meus olhos e
pressiono-o em minha testa. A chave aqui é manter a concentração no talismã. Sua concentração pode
vaguear para outras várias visões vívidas, mas existe uma "concentração de base" que é muito estranho não
reconhecer com um pouco de prática. Esta outra concentração é o que nos interessa. É aquela que é
dominante durante a viagem de Salvia e que não há necessidade de diferenciá-la excessivamente.
Você deve encarar o demônio em sua apresentação, que na verdade acaba por não ser tão parecido
com o ato de "encarar", resumidamente, é um pouco mais como ter relações sexuais de forma abstrata e de
um jeito "puro". Muitas outras metáforas se encaixariam bem aqui e depois de sua primeira experiência você

poderá descrever a sua própria.
De qualquer forma, você deve "conquistar" o demônio, que estranhamente não requer nada mais do
que manter a atenção sobre o demônio durante toda a viagem. Às vezes as viagens podem ser aumentadas
com várias doses de sálvia, prolongando o tempo.
Esta, porém, é a parte difícil. Como numa espécie de zig-zag, você provavelmente irá interromper
sua concentração no alvo várias vezes antes de realmente conseguir focar-se no daemon durante toda a
viagem. Se você fugir bastante da concentração sobre o talismã, então definitivamente a viagem foi jogada
no lixo. Você deve disciplinar sua concentração e Vontade Mágicka de forma a manter o foco durante todo o
tempo da viagem de Salvia
Prática, prática, prática. Digo isso por três vezes como alerta e incentivo. Ficar concentrado por uma
viagem inteira é a única parte difícil do Xamanismo Goético. Isso pode ser feito com prática. Aqueles
anteriormente sintonizados com profundos estados de transe hipnótico como ioga ou outras formas de magia
ritual terão um passo à frente aqui, mas um neófito ou completo aprendiz pode aprender apenas com a
prática de diferentes dosagens de Salvia e concentração.
FIM



"Espere! Espere! Espere! O que vai acontecer?"
Ok, as viagens são diferentes para cada pessoa, mas há determinadas fases que você poderá notar:
1) A sensação familiar da viagem "chegando";
2) Você irá cruzar o Abismo. Você conhecerá essa sensação com sua prática. Isso acontece quando

você cruza da sua consciência cotidiana para o reino xamânico. A viagem com Salvia é muito parecida com
cruzar do lado esquerdo de seu cérebro para o direito num piscar de olhos. Você perceberá um espaço entre
esses dois hemisférios. Isso é terra de ninguém: o Abismo!
3) Encontrar o daemon. Esta parte é surpreendentemente fácil, praticamente automática e
realmente não requer nenhum esforço em tudo desde que você possa manter a concentração sobre o sigilo
do talismã.
4) Finalmente, você vai experimentar algo que poderia ser descrito como o seu padrão de energia
imergindo e integrando-se com um padrão de energia distinta (o daemon). Isso definitivamente vai incluir
visões, alucinações e experiências fora do corpo, mas o centro de tudo isso será algum tipo de conceituação
que você está comunicando-se com uma entidade em particular com um propósito muito real e um horário
em outra existência - uma vez que neste momento você não é nada além de um padrão de energia
também.
A única advertência aqui é tomar cuidado com interpretações excessivamente literais de suas visões.
Assim como em um sonho, as pessoas são muitas vezes símbolos de alguém ou de alguma outra coisa na
realidade. No início, é considerado sábio ver tudo como simbólico, embora reconhecidamente, por vezes, as
pessoas nas visões estão diretamente relacionadas aos seus resultados finais. Apenas com experiência, os
Xamãs poderão facilmente notar a diferença. Por isso assume-se a princípio que as imagens de pessoas
conhecidas que vemos são apenas máscaras para uma percepção mais profunda ou um desejo. Falhas ao
fazer isso podem causar a obsessão ou ao menos premonições grosseiramente imprecisas.



"Não vá! Como o daemon vai saber da minha intenção?
Há um truque aqui e se trata da idéia de que ao se executar o processo, já se está emitindo a

vontade. A intenção vai brilhar claramente para o daemon enquanto você se focar nele de forma a unir
energias.
Sua percepção começará a retornar à sua consciência normal. Até que em certo momento você se
perguntará, "Então eu fiz isso?", e você já terá atravessado o abismo mais uma vez para este lado, ou seja,
para habitual maneira de pensar e perceber.


"Ok, bem... mas como saber se eu consegui fazer o acordo com o daemon?"
Lembrando que isso é apenas uma metáfora, você saberá sem sombras de dúvida quando o daemon

concordou com você, porque você automaticamente sentirá que o trabalho está completo, de alguma forma
profundamente gratificante.
Muitas vezes essa sensação é algo do tipo: "aprendi tudo o que podia deste ser, ele entende tudo
sobre mim e ele sabe o que precisam para melhor realizar a minha vontade; e eu a dele, pois todas as
mudanças no universo são equilibradas e iguais."
Apesar de o método ser relativamente seguro em quase todas as formas (muito disso devido à
natureza da Salvia), todo este calvário ainda pode ser bastante angustiante. Eu não recomendo mais do que
2-3 viagens por dia, você vai precisar de um monte de tempo para processar e classificar toda a informação
nova que você receberá.


"Que tipo de religião é essa? Será que isso não vai contra a minha religião?"
Esta não é uma religião. Xamanismo goético é uma técnica. É uma ferramenta que pode ser

utilizada por alguém de qualquer fé, ou mesmo alguém sem fé. Ninguém é obrigado a aceitar uma
hierarquia espiritual formal ou sistema de crença, mesmo que essas tenham sido criadas a partir do que
circula em torno da Goetia e do Xamanismo.
Quanto à segunda parte da pergunta, só você poderá saber, isso não depende apenas da sua
religião, mas de como você interpreta as coisas. Se você quiser tratar estes daemons como "aspectos de seu
inconsciente" e a Salvia como um catalisador para liberá-los, então eu duvido que isso vai contra os preceitos
de qualquer religião popular. No entanto, se você prefere a crença de que os daemons são espíritos reais,
então eu teria que responder ao contrário.


"Ok, é uma técnica, mas se encaixa bem em qualquer sistema de crenças existentes em magia?"
Carlos Castaneda é uma boa fonte para se pesquisar, pois mesmo que muitas publicações busquem

isso, suas obras são de longe a coisa mais próxima para se chegar a um Universo Salvia. É simples traduzir as
experiências dele diretamente em nossas próprias experiências.
Ele toma uma dose saudável de metáfora e um compromisso para obter através do seu catálogo
volumoso de aventuras para encontrar as secções que são mais congruentes com o seu próprio
funcionamento, mas seu mundo realmente faz um ponto de desembarque fascinante e relativamente

confortável para todas as nossas experiências goéticas.
"Em 1961, um jovem antropólogo submeteu-se a um aprendizado extraordinário para trazer de volta um
fascinante vislumbre do mundo Yaqui de "realidade não-ordinária", e do caminho difícil e perigoso que um homem
deve viajar para se tornar um "homem de conhecimento". No entanto, à beira desse mundo, desafiando a tudo o
que acreditamos, ele recuou. Até que em 1968, Castaneda retornou ao México, a Dom Juan e suas drogas
alucinógenas e para um mundo de experiências que ninguém em nossa civilização ocidental havia entrado antes." -

Do livro Realidade Separada.
Os livros de Carlos Castaneda podem nos ajudar a acalmar a confusão e as dores do crescimento
espiritual que o Xamanismo Goético desperta quando toda a nossa percepção de realidade é quebrada e
reconstruída em diferentes níveis. Para nossos propósitos aqui, podemos dizer que o axis mundi é o nível mais
antigo e primitivo de nossa psique.
Outro paradigma onde a Salvia é usável é em Thelema. Isso envolve a adoração de Nuit, isto é, ter a
percepção real ou metafórica do universo como uma mãe gigante, que simboliza o céu infinito. Ela
estremece com dores de parto de alegria cada vez que um de seus filhos experiencia bem-aventuranças em
seus braços.
"Vinde, ó crianças, sob as estrelas, e tenha o seu quinhão de amor! Eu estou sobre vós e em vós. Meu êxtase
está no vosso. Minha alegria é ver vossa alegria." - Liber AL Vel Legis: O Livro da Lei.

Independentemente da base espiritual com a qual você usará Salvia, certifique-se de que é onde
você sente que as possibilidades infinitas da vida estão em você. Não utilize o Xamânismo Goético contra
qualquer sistema de crença ou religião que você de alguma forte sente aversão.


"Então, tudo isso funciona?"
Na verdade, isso é atestado pela contínua popularidade de ambos: o xamanismo e a Goetia. Tudo

que fiz foi criar um sistema no qual um homem um homem ou mulher aventureiros podem obter resultados
comparáveis aos dos maiores yogis, místicos e xamãs, mas com uma intensidade e velocidade congruente
com a vida em um mundo moderno.


"Você pode provar isso?"
Isso seria impossível de qualquer maneira científica. Suponho que o que você pode fazer é julgar-me

no meu contentamento em três principais áreas que cada ser humano se preocupa mais:
Riqueza: Eu sempre tenho o suficiente para poder expressar qualquer idéia criativa ou desejo intenso. Estas
coisas incluem coisas que não são apenas humanitárias e sublimes, mas também coisas "baixas e egoístas",
perversões que todos nós estamos propensos a fazer de vez em quando. "Faça o que tu queres" é o único
decreto, mas com medo de que ainda se esqueça: "O amor é a lei, amor sob vontade."
Saúde: Não me agrada descrever-me aqui, então vamos apenas dizer que eu nunca tive nada de grave
para prejudicar o prazer das coisas que significam muito para mim na vida.

Amor: Eu tenho uma linda e devota esposa, que me excita de mais maneiras do que há o número das
estrelas de Nuit. Nosso amor é tão grande quanto as nossas paixões tempestuosas.


"Respostas arrogantes, você não acha?"
Talvez. Mas a minha questão real é que todas as pessoas não devem esperar menos de suas vidas: o

summum bonum É atingível. Não aceite menos do que a felicidade perfeita em seus próprios termos.


"Espere... mais uma coisa. Como vou reconhecer os resultados?"
a) Serão intensos. Se vir um dia ou um ano mais tarde, eles devem ser reveladores e quase

assustadores, de alguma forma especificamente perfeitos. (Você também vai aprender a ser cuidadoso. Às
vezes você pode não estar pronto para o que você realmente quer.)
b) Após a chegada dos resultados do daemon, muitas vezes, muito tempo depois que você usou a
Salvia, haverá sinais distintos "amarrados" a visão original que você teve com sua invocação. Portanto,
mantenha anotações precisas sobre o funcionamento do daemon! Eu garanto que você vai querer olhar
para trás sobre eles mais tarde. Escrever sobre viagens de Salvia e sobre viagens xamânicas especialmente,
não é uma tarefa fácil no começo, mas é só usar a imaginação. Crie seu próprio método de descrever a
imagem que você receberá. Eu, pessoalmente, pinto quadros abstratos surrealistas onde eu converso com os
demônios através do meu pincel.
c) O que você queria em níveis mais profundos irá se manifestar da forma mais peculiar. Muitas vezes
as coisas "acontecem magicamente", como inúmeras "coincidências" empilhadas em cima umas das outras.
E isso é tudo sobre isso.


"Pelo menos me diga o que fazer com o dólar de prata depois de eu ter feito o carregamento..."
É um talismã completamente carregado e consagrado. Mantê-lo em algum lugar seguro. É potente,

de fato.

Notas de rodapé.
‡ Este livro eletrônico grátis é o meu presente de volta para o universo. Você nunca deveria ter que pagar
por verdades espirituais, mesmo que Aleister Crowley esteja estampado na capa. As verdades deste mundo
mágicko são gratuitas para os que conseguem ver. Sendo que o cego sempre adquiri coisas caras de glamour
e brilho com falsas esperanças e promessas, não há perigo de que conhecimento mágicko caia em mãos
erradas.
‡‡ Os efeitos colaterais de Salvia geralmente são nada mais do que uma sensação leve de bem-estar que
perdura horas depois. Salvia, pelo menos no momento da redação deste texto, é legal a maioria dos lugares.
‡‡‡ Na verdade, mesmo para muitos praticantes de longa data. Por enquanto o lado demonologista do
Xamanismo Goético realmente entrega uma riqueza prática extravagante, muitos xamãs goéticos ainda
preferem a independência prática de uma vida mais simples, tanto quanto nossos antepassados fizeram.
‡‡‡‡ Ao contrário de Alta Magia, onde o mágico é, muitas vezes desnecessariamente carregado com
estranhos e difíceis acessórios. Xamãs goéticos sempre têm o que precisam em sua esfera imediata e estão
com a percepcão sintonizada pela imaginação e criatividade. Em outras palavras: use o que está ao seu
redor.
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IN NOMINE IZABAEL DAJINN

For her, with love always
Through the myriad roads of dream
Within my mind where She has trod,
Through those sacred moonlit groves
That echo cloven hoof unshod.
In dusty streets of unknow
Where she whispers on the wind,
Everything that she has shown
In truth, devoid of guilt or sin.
Through starry oceans of the night
To brightest sun of newest dawn,
Within my eyes a second sight
Of all these places now reborn,
As temples lit by single flame,
Where my heart forever dwells
Upon that heart a single name,
Engraved so deeply......Babalon!
by Richard Ward

