Arbetar Med Clauneck

Jag ska i denna artikel redogöra mitt arbete med Demonen ur Grimorium Verum.
Kort om Clauneck: Han är, som GV beskriver, som gjord för att åstadkomma materiell
rikedom; en bokstavlig beskrivning är “Clauneck har makten över ting och rikedom, och kan
hjälpa dig ﬁnna gömda skatter till de som gör en pakt med honom. Han kan ge stora
rikedomar, vara mycket älskad av Lucifer, och det är han som får honom att leverera
pengarna. Lyd honom och han lyder er”. Han hör till hertigen kallad Syrach och han är högt
älskad av Lucifer.
Jag började jobba med Clauneck efter att jag insett att jag behövde en ande som
specialiserar sig inom rikedomar, en uppgift jag litade på att min beskyddare och Lord
Samael med i första hand, men han har ,uppriktigt sagt, inte bemästrat det området (men
drog ändå in en del pengar); Jag gick över förslaget med honom och han blev först lite
upprörd men förstod samtidigt varför jag ville göra detta. Dessutom, hade min beskyddare
redan en Ängel/gudomlig ande så jag ville förbättra mina chanser genom att arbeta med en
demon. Efter det gick jag till jobbet, använde så lite resurser som möjligt för jobbet. Jag
använde min gamla TV inställning eftersom jag inte ser på TV och har inte gjort de på mint
två år. (Se bilden nedan).
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Jag använde de grundläggande bestämmelserna eftersom jag inte vet mycket om honom
som vilken planet han hör till och hans stjärntecken, tex; Jag använder Jupiter och allting som
svarar till den, så färgen (himmels-) blå, dagen och timmarna på Jupiter, rökelse (cederträ)
och hans sigil som också kan ses i bilen.
Jag började arbeta med honom den 7:e april 2016, genom att erbjuda honom saker så som
mat och dryck, samma som jag skulle äta och dricka den dagen. Jag la en spådom för att se
hur det skulle gå (Tänker inte vandra i blindo så att säga) och den visade mig att saker och
ting kommer gå bra, men jag kan förvänta mig resultat med måtta; det verkade rimligt då jag
inte hade mycket att erbjuda. “Tempelområdet” ägnat åt honom är ungefär en kvadratmeter,
bredvid mitt kök med en måltid varann vecka är inte så mycket att ge. Jag ville ha större och
bättre resultat och tänkte först att mer mat skulle ge ökad eﬀekt. Jag blev förvånad då, efter
spådomen, inte längre var så fallet; snarare motsatsen. Det visade sig att kvalitet var
betydligt viktigare än kvantitet. Så gjorde jag de följande fyra månaderna genom att
behandla honom som jag själv hade velat bli behandlad och erbjöd honom mer av
ekonomiskt värde efter att jag helgat dem som en $100 nota, US $ 100 nota och en bricka
silver värd US$100. De önskade resultaten nåddes och jag kan inte låta bli att le när jag
skriver detta; Jag gick, under den perioden, från att tjäna $1200 dollar till över $3000 i
månaden. Han orsakade ganska drastiska förändringar i mitt liv och ﬁck mig avskedad från
tre jobb under samma tidsperiod, men jag går gladeligen igenom det för att få de jag vill ha.
Han gjorde allting bättre karriärsmässigt. Nu jobbar jag hemifrån vilket är avkopplande för
mig. Jag kan arbeta efter mina förutsättningar, planera mina timmar, ta pauser när jag vill;
ingen boss som bossar över mig.
Som endel av er redan förutsett förblev det inte tyst under ritual. Inte för att det spelar mig
någon egentlig roll. Resultaten är det viktigaste. Jag kunde se honom astralt och känna hans
energi när jag åkallade honom, och han tar formen av en liten pojke men det kan också vara
en projektion av bilden jag har av honom (med Lucifers vedertagna fysiska beskrivning)
eftersom det inte ﬁnns någon känd bild av honom. Telepatisk kontakt har använts där han
bett mig lägga på locket, istället för att lämna det öppet, och han har bett mig stanna lite
längre än vanligt… “Prata med mig en liten stund till, Morino” är vad den klara utländska
rösten sa till mig som är näst intill dödstyst under ritual.
Ha i åtanke att Clauneck arbetar genom jobb- / karriärmöjligheter; det är hans specialitet
Kort sagt är jag väldigt nöjd med honom; Jag gav honom auktoritet över mitt ekonomiska liv,
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efter vad han anser passar, och jag kommer fortsätta jobba med honom. Skål, “Nekki”, som
jag kallar honom.
*Updatering 18/09/2016
*Fick veta att Clauneck hör till planeten Merkurius och Jungfrun är han
stjärntecken (27°), som står för extremitet.
*Clauneck har berättat för mig att han, när jag åkallade honom åt en vän, hörde till
Änglaordern; visade mig sina vingar, som var orangeaktiga / gröngulaktiga.
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