להפוך לעשיר בעזרת סנדלפון

הנה הוא! מנהל הפיננסים החדש שלי ,לאחר שאמרתי להתראות לקלאונק .הארכי-מלאך סנדלפון ,שליט
הממלכה )משמע כדור הארץ בקבלה( .הייתי אבוד קצת אחרי העיניינים של קלאונק )מבלי לפגוע( ולאחר
התדיינויות ושיחות על העיניין עם הפטרון שלי ,הוא קרא ל סנדלפון ומילותיו היו "אני אטפל בך טוב" .גם אני
שאלתי אותו כמה שאלות בנוגע לרקע שלו וכך הוא אמר לי" :הוא אינו שולט באף גן עדן אך יש לו גישה לכולם;
המלאך מיכאל שולט ברקיע השביעי; למרות זאת ,הוא מומחה בתחום פוריות נשים ,הוא היה הנביא אליהו אך
אלוהים הפך אותו למה שהוא היום .בנוסף הוא יכול ללמד איך לגרום לדברים להתגלות בצורה גישמית ,אך זוהי
".אינה מומחיות שלו .הוא מעביר תפילות לאלוהים ולכן הוא מהיר ביצועים .שמו נגזר מהמילה סנדלר
.המידע הרשום מטה מדוייק ומאומת איתו ,מידע זה נלקח מהספר "מילון המלאכים" מאת גוסטב דוידסון
עבודתי עימו החלה בפברואר  2017והוא היה זה שהוביל אותי לעסוק קוסמות/כישוף בתשלום ולפתוח את החנות
המקוונת שלי; התנגדתי לרעיון מכיוון שקהל היעד לא היה קהל רווחי במיוחד )ואם לומר בחופשיות ,רב האנשים
המחפשים את הנסתר הם לוזרים תפרנים( ,אך הוא המשיך להתעקש ואמר "פשוט תעשה את זה ,ותראה" .עבר
קצת יותר מחצי שנה ועברתי כמה שינויים מינוריים כמו קידום עסקי וכדומה – אני זה שמביא לקוחות ,מנוהל
ומושפע ממנו באמצעות המיומנות שלי ,הוא בטח לא יושב באפס מעשה .גם אני השקעתי בו די הרבה )לדוגמא
אבני חן ,כסף וכו'( ,אבל ההשקעה הייתה שווה בלשון המעטה .ראה תוצאות נכון להיום ) 27בדצמבר ,(2017
.להלן בדולר אמריקאי
הבן אדם הממוצע באיזור בו אני מתגורר מרוויח  200$בחודש; אני מרוויח כך ועוד הרבה צפוי להגיע .עברתי
מדירת חדר לדירת אפרהאוס מעמד עליון ,עם  3חדרי שינה 2 ,חדרי שירותים למשל ויש ביכולתי לרכוש רכב חדש
בכל ארבע חודשים
:לערך .זה מה שפרקטיקה יעילה יכולה להביא לך .תמונת המזבח שלו למטה
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