Tornando-se Rico Com Sandalfon

Aí está ele! Meu novo administrador ﬁnanceiro, depois de ter me despedido de Clauneck.
Ninguém além do Arcanjo Sandalfon, o soberano de Malkuth (Terra na Cabala). Eu ﬁquei um
pouco perdido depois de alguns problemas com Clauneck (sem querer ofendê-Lo), e depois
de deliberar por um tempo e discutir o assunto com meu patrono, Ele chamou Sandalfon e
suas palavras foram “Vou cuidar bem de você”. Também ﬁz algumas perguntas para Ele
sobre seus antecedentes, e ele me disse o seguinte:
“Ele não comanda paraíso algum, mas tem acesso a todos eles; Miguel tem
soberania do sétimo; ele também tem como especialidade fertilidade para as
mulheres, fora o profeta Elias, mas Deus tornou-O no que é hoje. Ele também pode
ensinar como manifestar coisas ﬁsicamente, mas não é o seu forte. Entrega
orações à Deus, e é portanto ágil na performance. Seu nome é uma referência ao
ofício do fazedor de sandálias”.

Os trabalhos com Ele começaram em Fevereiro de 2017 e foi Ele que me levou a tornar-me
um mago de contratos e abrir minha loja virtual; Eu era contra a idéia por conta do públicoalvo ou grupo não ser dos mais rentáveis (pondo de forma geral, que a maioria das pessoas
que buscam o oculto são perdedores quebrados), mas Ele persistiu e era tipo, “Simplesmente
faça isso, você verá”. Passou-se pouco mais de um semestre agora e passei por várias
pequenas mudanças, como um aumento nos negócios e por aí vai – Sou eu quem traz os
clientes, gerenciado e inﬂuenciado por Ele através das minhas próprias habilidades, NÃO
aﬁnal ﬁcando sentado sem fazer nada. Investi muito Nele também (p. ex. pedras preciosas,
prata, etc.), mas valeu muito mais do que isso é o mínimo que posso dizer. Uma pessoa
mediana na minha localidade tira 200 dólares por mês;
Minha renda atual é de cerca de 2000 dólares.
Eu ganho ISSO, com muito mais por vir. Como exemplo, saí de um apartamento de um
quarto para uma casa de 3 quartos numa área nobre, com 2 banheiros, e tenho a
possibilidade de comprar um novo carro a cada 4 meses e por aí vai. Isto é o que a prática
efetiva pode lhe trazer. O altar Dele abaixo.
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