Bendradarbiavimas su clauneck’u

Šiame straipsnyje papasakosiu apie savo bendradarbiavimą su demonu Iš tikrojo
grimuaro („grimorium verum“, toliau – gv).
Trumpa informacija apie clauneck’ą: pagal tai, kaip aprašyta gv, jis pritraukia materialinę
gerovę; pažodžiui jis aprašytas štai taip: „clauneck’as turi galią prekėms ir turtui ir gali padėti
rasti paslėptus lobius tiems, kurie su juo pasirašo paktą. Jis gali apdovanoti dideliais turtais,
yra ypatingai mylimas liuciferio, kuris būtent ir verčia jį atnešti pinigus. Paklusk jam ir jis
paklus tau“. Jis pavaldus kunigaikščiui vardu sirachas ir yra labai mylimas liuciferio.
Aš pradėjau bendradarbiauti su clauneck’u, kai supratau, kad man reikalinga dvasia, kuri gali
padėti su turtais. ŠIą užduotį pirmiausiai buvau patikėjęs savo globėjui ir lordui samueliui,
tačiau jis, turiu būti atviras, šioje srityje nėra pats geriausias (nors ir pritraukė šiek tiek
pinigų). Aš su juo aptariau šį klausimą ir pačioje pradžioje jis buvo šiek tiek nusiminęs, bet tuo
pačiu suprato šio mano noro priežastį. Be to, mano globėjas jau buvo angelas/dangaus
dvasia, todėl norėjau patobulinti savo patirtį dirbdamas su demonu. Tada pradėjau dirbti,
naudodamas kaip galima mažiau priemonių darbui. Kadangi aš pastaruosius dvejus metus
nebežIūriu televizoriaus, aš panaudojau savo seną televizoriaus staliuką (žr. Nuotrauką
žemiau).
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Aš naudojau pagrindinį
bendravimą, kadangi daug
apie jį nežinau, pavyzdžiui,
planeta, kuriai jis priklauso,
ar jo zodiako ženklas, ir pan;
aš naudoju jupiterį ir visa,
kas jį atitinka, taigi
nuotraukoje matoma mėlyna
spalva (dangus), jupiterio
diena ir valandos, smilkalai
(kedro) ir jo ženklas.
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2016 m. Balandžio 7 d. Pradėjau dirbti su juo, siūlydamas jam paprastus dalykus, tokius kaip
maistas ir gėrimai, tuos pačius patiekalus, kuriuos tą dieną pats valgau. Kaip visuomet, aš Iš
anksto Išsibūriau, norėdamas pamatyti, kaip viskas klostysis (kad, taip sakant, neičiau
užrištomis akimis), ir būrimas man parodė, kad viskas klosis gerai, bet rezultatų galiu tikėtis
saikingų. Man tai pasirodė logiška, nes aš jam daug nesiūlau. Daugiausiai, ką jam galėjau
pasiūlyti, tai jam skirtas maždaug 1 kvadratinio metro „šventyklos plotas“ visai šalia mano
virtuvės, ir patiekalas kas dvi savaites. Norėjau didesnių ir geresnių rezultatų ir Iš pradžIų
maniau, kad jeigu duosiu daugiau maisto poveikis padidės. Po būrimo apstulbau sužinojęs,
kad visai ne tame esmė, viskas, Iš tikrųjų, buvo gana atvirkščiai. Paaiškėjo,kad svarbiausia
yra jūsų siūlomų gėrybių kokybė, o ne kiekis. Taigi, pradėjau tuo vadovautis ateinančius
maždaug 4 mėnesius, elgdamasis su juo taip pat, kaip norėčiau, kad būtų elgiamasi su
manimi, aukojau jam tai, kas reprezentavo turtus, tokius pašventintus daiktus kaip $100
banknotas, 100 jav dolerių banknotas ir 100 jav dolerių formos sidabro luitas. Norimi
rezultatai netruko pasirodyti ir tai rašydamas negaliu nesišypsoti; per tą laikotarpį mano
pajamos padidėjo nuo 1200 jav dolerių iki 3000 jav dolerių per mėnesį. Jis sukėlė gana
drastiškus pokyčius mano gyvenime ir privertė 3 kartus netekti darbo per tą patį anksčiau
minėtą laikotarpį, bet aš mielai Išgyvensiu tai tol, kol gausiu tai, ko noriu. Karjeros požIūriu jis
viską pagerino. Dabar dirbu Iš namų, kas man labai patinka ir nekelia įtampos. Aš galiu dirbti
pagal savo norus ir aplinkybes, planuoti savo valandas, pasidaryti pertraukėles kada tik noriu
ir joks bosas man neaiškina ką ir kaip daryti.
Kaip kai kurie jau turbūt ir galėjot nujausti, ritualo metu viskas nebuvo labai ramu. Bet man
tai per daug nerūpi. Man svarbiausia yra rezultatai, o visa kita man nedaug terūpi.
Kreipdamasis į jį, aš galėjau regėti jį astrališkai ir jausti jo energiją, – jis pasirodė mažo
berniuko pavidalu, bet tai gali būti mano paties susikurtas vaizdas apie jį arba, tiksliau
sakant, apie tą, kuriam jis tarnauja (dažniausias liuciferio Išvaizdos apibūdinimas), kadangi
nieko nėra žinoma apie jo Išvaizdą. Telepatinis kontaktas užsimezgė, kai jis paprašė manęs
uždengti indą dangteliu, užuot palikus jį atvirą, bei paprašė manęs pasilikti šiek tiek ilgiau…
„tiesiog pakalbėk su manimi dar, morino,“ – aiškiai Išgirdau svetimą balsą savo galvoje, kuri
ritualo metu būna visiškai tuščia, o mintys tylios.
Atminkite, kad clauneck‘o veikla atsiskleidžia per darbo/karjeros galimybes; tai yra
jo sritis.
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Trumpai tariant, aš esu juo labai patenkintas. Aš jam leidau tvarkyti mano ﬁnansinį gyvenimą
taip, kaip jis mano yra tinkamiausia ir toliau žadu bendradarbiauti su juo. Linkėjimai tau,
nekki (šitaip aš į jį krepiuosi).
* atnaujinta 2016 m. Rugsėjo 18 d.
Paaiškėjo, kad clauneck‘as patenka į merkurijaus planetą, o jo zodiako ženklas
(27°) yra mergelė, reiškiantis kraštutinumą.
* Aš dar kartą jį išsikviečiau, kai mano dabartinis ﬁnansų vadovas man liepė tai padaryti, o
rezultatas buvo tai, kad jis mane grąžino atgal į įmonę, iš kurios atėjau ir kurioje likau tęsti
darbo nuo 2017 m. kovo mėn.
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