Fazendo Trabalhos Com Clauneck

Vou expor os meus trabalhos com o Demônio do Grimorium Verum(em latim, “Grimório
Verdadeiro”). Informações rápidas sobre Clauneck: Ele é descrito pelo GV como sendo eﬁcaz
em trazer riqueza material; uma descrição literal é “Clauneck tem poder sobre bens e
riquezas, e pode ajudar àqueles que fazem um pacto com ele a encontrarem tesouros
escondidos. Ele pode dar grandes riquezas, ser bastante amado por Lúcifer e é ele que fazlhe trazer o dinheiro. Obedeça-o e ele obedecerá”. Ele está sob o comando do duque Syrach
e é muito amado por Lúcifer.
Comecei a fazer trabalhos com Clauneck depois de ter percebido que precisava de um
espírito que fosse especializado em fortuna, uma tarefa que eu conﬁava no meu Patrono e
Senhor Samael em primeiro lugar, mas ele, para ser bem honesto, não tem maestria desse
campo (ainda que tenha trazido algum dinheiro mesmo assim); Entrei nesse assunto com ele
e no começo ele mostrou-se um pouco chateado, mas ao mesmo tempo entendeu qual era a
razão pela qual eu estava querendo fazer isso. Além disso, meu patrono já era um espírito
Angélico/Celestial, por isso eu queria aumentar minha experiência em trabalhos com um
Demônio. Depois disso, ﬁz o trabalho, utilizando o mínimo de materiais necessários para o
trabalho em questão. Usei meu aparelho de TV, já que não assistia televisão e nem fazia isso
há pelo menos 2 anos. (Ver imagens abaixo)

Utilizei as correspondências básicas já que eu não sabia muitas coisas sobre ele, tais como
por qual planeta ele é regido e qual é seu signo zodíaco, etc.; Usei Júpiter e tudo que fosse

Fazendo Trabalhos Com Clauneck

correspondente a este, portanto a cor azul celeste, o dia e horas de Júpiter, o incenso
(Madeira de cedro) e seu sigilo característico que pode ser visto na imagem. Comecei a fazer
trabalhos com ele desde 7 de Abril de 2016, fazendo oferendas simples tais como comida e
bebida, as mesmas coisas que eu comeria e beberia naquele dia. Fiz uma divinação
previamente para ver como as coisas iriam acontecer, como sempre faço (não entro
cegamente, por assim dizer) e esta mostrou-me que tudo iria correr bem, mas que poderia
esperar resultados moderados; Isto pareceu-me ser lógico já que eu não ﬁz-lhe muitas
oferendas. A “Área do templo” que dediquei a ele era de cerca de 1 metro quadrado bem ao
lado da minha cozinha, e uma refeição a cada 2 semanas não é uma oferenda muito grande.
Eu queria resultados maiores e melhores e primeiro pensei que oferecer mais comida poderia
aumentar o efeito. Fiquei espantado em descobrir, após a divinação, que isto não seria assim
de jeito nenhum; Muito pelo contrário na verdade. Vale para mostrar que a qualidade de suas
oferendas são é mais importante do que a quantidade. Procedi então fazendo isso nos 4
meses seguintes aproximadamente, tratando-lhe da mesma maneira como eu gostaria de ser
tratado e fazendo oferendas, depois de consagrá-las, que representavam fortuna tais como
uma nota de 100 dólares e uma barra de prata no formato de uma nota de 100 dólares. Os
resultados não deixaram a desejar, já que não consigo me conter em ﬁcar sorrindo enquanto
escrevo isto; Passei, durante esse período, de ter um rendimento de 1200 dólares para mais
de 3000 dólares por mês. Ele provocou mudanças drásticas na minha vida e fez-me perder o
emprego por 3 vezes nesse mesmo período, mas eu passaria por isso novamente já que
posso conseguir o que quero. Ele tornou tudo melhor em termos de carreira. Agora trabalho a
partir de casa, que é algo muito reconfortante para mim. Posso trabalhar do meu jeito, fazer
o meu próprio horário, tirar meus intervalos quando eu quiser; sem chefe algum para me
incomodar ou algo do gênero. Como alguns de vocês já devem estar esperando, as coisas
não permaneceram calmas durante o ritual. Não que isso importasse para mim já que não é
algo que me causa preocupação. Os resultados são importantes para mim, pouco mais além
disso. Fui capaz de vê-lo astralmente e sentir sua energia quando o estava invocando, e ele
tomou a forma de um garotinho, mas isso pode ter sido uma projeção de imagem que eu
tinha dele ou, melhor dito, de seu regente (A descrição física geral de Lúcifer), já que não
existem imagens conhecidas dele. Contato telepático foi estabelecido onde ele me pediu
para fechar a tigela com a tampa ao invés de deixá-la aberta, e me pediu para permanecer
mais um tempinho… “Simplesmente fale um pouco mais comigo, Morino” – foi o que foi dito
com clareza por uma voz externa em minha mente, durante o silêncio quase absoluto do
ritual.
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Tenha em mente que o Clauneck funciona através de oportunidades de trabalho/carreira;
esta é sua especialidade.
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