לעבוד עם קלאונק

.במאמר זה ,אדגיש את עבודתי עם השד מהגרימוריום ורום
תקציר על קלאונק :כפי שמתאר הגרימוריום ורום ,קלאונק מיומן בהבאת עושר חומרי; התיאור המילולי הינו:
"לקלאונק יש כוח ,על מסחר ועושר ,והוא יכול לעזור לאלה העושים עימו ברית ,למצוא אוצרות נסתרים .מאחר
והוא אהוב מאוד על לוציפר ,הוא יכול להעניק עושר רב ,ולוציפר הוא שגורם לו להביא את הכסף" .ציית לו והוא
יציית בחזרה” .הוא ידוע בתור הדוכס סרח והוא אהוב מאוד על לוציפר.
התחלתי לעבוד עם קלאונק לאחר שהבנתי שאני זקוק לרוח המתמחה בעושר ,משימה שהפקדתי מלכתחילה בידי
הפטרון שלי ועל לורד סמאל ,שאם לדבר בכנות ,הוא עצמו אינו שולט בתחום זה )ולמרות זאת הוא הכניס קצת
כסף(; דיברתי איתו על העניין והוא היה קצת נסער בהתחלה ויחד עם זאת הוא הבין את הסיבה לכך שרציתי
לעשות זאת.חוץ מזה ,הפטרון שלי כבר היה מלאך /רוח שמיימית ולכן רציתי לשפר את החוויה שלי בכך שהפעם
אעבוד עם שד .לאחר מכן ,כאשר הלכתי לעבודה ,השתמשתי בכמה שפחות חומרים לתפקיד הנדרש .השתמשתי
)במכשיר הטלויזיה הישן שלי מאחר ואינני צופה בטלויזיה ולא צפיתי בה במהלך השנתיים האחרונות) .ראה תמונה
השתמשתי בתכתובות בסיסיות מאחר ואינני יודע עליו הרבה כגון לאיזה כוכב הוא משוייך ומהו והמזל שלו בגלגל
המזלות וכו ;אני משתמש בכוכב צדק ובכל מה שתואם לו; הצבע הכחול )שמיים( ,היום והשעות של צדק ,הקטורת
)עץ ארז( והחותם שלו שנראים בתמונה .התחלתי לעבוד עימו ב 7-באפריל ,2016 ,והצעתי לו דברים פשוטים כמו
אוכל ומזון ,את אותם הדברים שהייתי אוכל ושותה בעצמי באותו היום .עשיתי ניבוי עתידות כדי לראות כיצד הדברים
יסתדרו ,כפי שאני נוהג בדרך כלל )לא אכנס לזה בעיניים עצומות אם אפשר לומר( ונוכחתי לגלות שהדברים
יסתדרו לטובתי ,אך יהיה עליי לצפות לתוצאות בהדרגתיות ומתינות; זה היה נראה לי הגיוני מאחר ואני לא מציע לו
הרבה מהכיוון שלי" .אזור מקדש" של בערך  1מטר רבוע ,ממש על יד המטבח שלי וארוחה אחת בכל שבועיים
אינם מנחה נדיבה במיוחד .רציתי תוצאות גדולות וטובות יותר וחשבתי בתחילה שאם אתן עוד מזון ,ההשפעה
תגדל .לאחר הניבוי נדהמתי לגלות שזה לא היה כלל המקרה; למעשה ממש להיפך .זה רק מלמד שאיכות ההיצע
שלכם חשובה ,ולא הכמות; נהגתי כך במהלך פלוס מינוס ארבעת החודשים העוקבים על ידי כך שהתייחסתי אליו
בצורה בה הייתי רוצה שיתייחסו אליי והצעתי מנחות שיצגו עושר ,כמו שטר של  100דולר )לאחר שקידשתי אותם(,
שטר של  100דולר ומטיל כסף בצורת שטר של  100דולרים אמריקאים .התוצאות הרצויות לא איחרו להגיע וכעת
אינני יכול להתאפק מלחייך בזמן שאני כותב את המאמר; באותה תקופה עליתי מהכנסות של  1200$ליותר
מ 3000$בחודש .הוא חולל שינויים די דרסטיים בחיי וגרם לי לאבד את עבודתי שלוש פעמים באותה התקופה
שהזכרתי קודם לכן ,אך אני אעבור ברצון את שינויים אלה כל עוד אקבל את מבוקשי .מבחינת הקריירה הוא הפך
את הכל לטוב יותר .כיום אני עובד מהבית וזה משרה עליי רוגע .אני יכול לעבוד בתנאים שלי ,לתכנן את שעות
.עבודתי ,לקחת הפסקות מתי שארצה; אין בוס העומד מעל ראשי וכדומה
כפי שחלקכם בוודאי כבר ציפה לכך ,העינינים לא נותרו שקטים במהלך הטקס .לא שזה מפריע לי כי לא אכפת לי
יותר מדי .התוצאות הן החשובות בעיני ,כל השאר הרבה פחות .הצלחתי לראות אותו בצורה אסטרלית ולהרגיש
את האנרגיה שלו בכל פעם שזימנתי אותו ,הוא היה לובש צורה של ילד קטן ,אך זו יכולה להיות השלכה של הדימוי
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שיש לי עליו או נכון יותר לומר ,הדימוי של מי שבחסותו הוא נמצא )התיאור הפיזי הכללי של לוציפר( מאחר ולא
ידוע על המצאות תמונה שלו .נוצר קשר טלפתי ,ובו ביקש ממני לכסות את הקערה עם המכסה במקום להשאירה
פתוחה וביקש ממני להישאר עוד קצת … "פשוט תדבר איתי עוד קצת ,מורינו" נאמר לי בבירור על ידי קול זר
בתוך ראשי שבו במהלך טקס שורר שקט כמעט מוחלט.
זכרו שקלאונק פועל באמצעות הזדמנויות עבודה /קריירה; זוהי המומחיות שלו.
לסיכום ,אני מאוד מרוצה ממנו; האצלתי אליו את הסמכות לנהל את כלכלתי כראות עיניו ואני אמשיך לעבוד איתו.
.לחיי" ,נקי" כפי שאני קורא לו
מעודכן לתאריך * 18/09/2016
.גיליתי שקלאונק משוייך לכוכב הלכת מרקורי והמזל שלו בגלגל המזלות הוא בתולה ) ,(° 27המייצג קיצוניות
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