Stając Się Zamożnym Z Sandalfonem

Tutaj jest! Mój nowy ﬁnansowy zarządca, po tym jak pożegnałem się z Clauneckiem. Nikt
inny niż Archanioł Sandalfon, władca Malkuth (Ziemi w Kabale). Byłem nieco zagubiony po
przejściach z Clauneckiem (bez obrazy dla Niego), a po dłuższej naradzie i omówieniu sprawy
z moim patronem, skontaktował się z Sandalfonem, a Jego słowa brzmiały: „Zaopiekuję się
tobą” Zadałem Mu również kilka pytań dotyczących jego pochodzenia, a On powiedział mi, co
następuje:
„On nie rządzi żadnym niebem, ale ma dostęp do nich wszystkich; Michał rządzi siódmym;
specjalizuje się w płodności dla kobiet, był prorokiem Eliaszem, ale Bóg zmienił Go w to, kim
jest teraz. Może także uczyć, jak manifestować rzeczy ﬁzycznie, ale nie jest to jego mocna
strona. Dostarcza modlitwy do Boga i dlatego działa szybko. Jego imię jest odniesieniem do
Tego, który tworzy sandały”
Praca z Nim rozpoczęła się w lutym 2017 roku i to On doprowadził mnie do stania się magiem
do wynajęcia i otwarcia mojego sklepu internetowego; Byłem przeciwny temu pomysłowi,
ponieważ docelowa publiczność lub grupa nie była najbardziej dochodowa (tak luźno mówiąc,
że większość ludzi szukających czegoś w okultyźmie jest spłukanymi przegrywami), ale on
upierał się i powiedział: „Po prostu zrób to, zobaczysz ”.
Minęło niewiele ponad pół roku i przeszedłem przez kilka drobnych zmian, takich jak rozwój
mojego interesu i tak dalej – to ja sprowadzam klientów, zarządzając i będąc pod Jego
wpływem dzięki moim własnym umiejętności, NIE siedzeniem na czterech literach i nic nie
robiąc w sumie. Również zainwestowałem w Niego całkiem sporo (np. Kamienie szlachetne,
srebro itp.), ale również znacznie więcej niż warto wspomnieć.
Przeciętna osoba w moim miejscu zamieszkania zarabia 200 dolarów amerykańskich
miesięcznie, Ja zarobiłem TYLE, na dodatek znacznie więcej. Przeniosłem się z kawalerki do
domu z trzema sypialniami, wyższej klasy z 2 dwiema łazienkami jako przykład i mogę
również pozwolić sobie na zakup nowego samochodu co mniej więcej cztery miesiące. To jest
coś praktycznego co możesz uzyskać. Jego ołtarz poniżej:
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