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Ærkeenglen Chamuel 
(Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, 

Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel). 
(Jødisk - kristen ærkeengel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chamuel er, udfra den viden jeg har på 3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden. Men 
i virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Chamuel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg 
kan præstere lige nu. 
 
 
 
 
 

3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden. 

Mestre Stråler Mennesketyper Farver Sten Ærkeengel Elohim 
Poul Venetianeren. 
Lady Rowena. 
Maha Chohan. 

3. Stråle 
Aktiv Intelligens 
Helligånden 

Akademikere. 
Psykologer. 
Kunstnere. 

ROSA 
GRØN 
GYLDEN 

Turmelin. 
Rosa diamant. 

Chamuel. 
Charity. 

Orion. 
Angelica. 
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 Ærkeenglen Chamuel 
(Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, 

Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel). 
(Jødisk - kristen ærkeengel) 

  

Stråle Han er på 3. stråle, - strålen for Aktiv Intelligens og Helligånden. (gammel 
symbol for 3. stråle er en trekank med spidsen opad). 

Energierne/farve 
 

Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: Rosa og Grøn i 
meget fine og tindrende nuancer. 

Symboler 
 

Symboler som har vist sig, når Chamuel manifester sig i DGP for at hjælpe 
den enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste. 

Set/oplevet i 
praksis 

Jeg har ofte set en trekant med spidsen opad, for at orientere mig om energiens 
tilstede værelse. 
Rosa energi manifesteret i meget synlig grad. 
Set i DGP er Chamuel stående med hænder foldet til Indisk Hilsen og en 
strålende, mættet gylden energi strømmende ud fra hjertecenter. 

Opsaml. fra web Navnet Chamuel betyder: "Han som ser Gud". 

  
Chamuel er ærkeengel for den rene, betingelsesløse kærlighed.  
I engleverdenen fører han opsyn med den guddommelige kærlighed, såvel som 
den guddommelige retfærdighed. 
 
Chamuel repræsenterer Kvaliteterne, kærlighed , tolerance og taknemmelighed 
og han kan hjælpe os med at overvinde en lav selvværdsfølelse eller et knust 
hjerte. 
 
Chamuel kan hjælpe os med at finde kærligheden, medfølelsen, kreativiteten 
og skønheden i de mennesker, der omgiver os, og i vores omgivelser. 
Chamuel kan hjælpe dig med at opdyrke den virkelige kærlighed både til dig 
selv og til andre. 
 
Chamuel kan hjælpe dig med at fjerne følelsen af lavt selvværd og med at 
acceptere og elske dig selv helt og fuldt. 
 
Chamuel kan hjælpe dig med at at finde sand kærlighed i de forhold der opstår 
i dit liv, når du udviser tolerance og ubetinget kærlighed både over for dig selv 
og dem, som omgiver dig til hverdag. 
  
Ugedag: Tirsdag 
 

Bemærk venligst At ovenstående er opsamlet fra forskeliige frit tilgængelige Websites og er i 
første omgang tænkt som en inspirations kilde til dig og din søgen.  
 
Som følge heraf kan fakta og sandhedsværdien svinge og der kan forekomme 
divergerende oplysninger. Der vil blive redigeret og rettet til – efterhånden 
som jeg vokser med opgaven. 
 
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 28.4.2009 
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 Uddybende omkring Ærkeenglen Chamuel og påkaldelse heraf.  
(Også kendt som Camael, Camiul, Camniel, Cancel, 

Jahol, Kemuel, Seraphiel, Shemuel). 
(Jødisk - kristen ærkeengel) 

  

Opsam. fra bog Chamuels navn betyder: ”den som ser Gud” eller ”den som søger Gud”. 
  

Chamuel er sædvanligvis på listen over de syv centrale ærkeengle, og han 
betragtes som en kraftfuld leder i englenes hieraki, der er kendt under navnet 
"Kræfterne". 
 
Kræfterne er engle, som overvåger, at verden beskyttes mod frygtfyldte og 
lavere energier. 
 
De fungerer som udsmidere, der afviser enhver, som villeforsøge at ramme 
verden på en negativ måde. Hvid du er bekymret over verdenssituationen, så 
påkald Chamuel for at få trøst, beskyttelse og indgriben. 
 
Chamuel beskytter også vores personlige verden. Han hjælper os med at søge 
vigtige dele af vores liv frem, såsom kærlighedsforhold, venner, karriere, 
mistede genstande og formålet med vores liv. 
 
Chamuel arbejder med os for at opbygge et stærkt grundlag for vores relationer 
og karrierer, så de bliver langvarige, meningsfyldte og sunde. 
 
Ærkeenglen Chamuel er meget venlig, kærlig og sød. Du ved, at han er hos dig, 
når du føler sommerfugle i maven og en behagelig sitren i kroppen. 
 
Han siger: "Lad mig ledsage dig forbi livets korsveje og gøre din rejse behagelig 
og succesrig. Det er min største fornøjelse at bringe fred ind som erstatning for 
enhver smertefyldt energi."  
 

  
Hjælper med: 
- Karriere, formål med livet og at finde mistede genstande. 
- At opbygge og styrke relationer. 
- At finde tvillingesjæle 
- Fred i verden 
 

 forsættes næste side 
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Påkaldelse: 
Kald på Chamuel for at finde hvad som helst, der syntes at være forsvundet.  
 
Han hører dine tanker, så du kan kalde på ham mentalt, selv når du er i panik: 
 
"Ærkeengel Chamuel, jeg syntes at have mistet (navn på genstand eller 
situation). Jeg ved, at ingenting virkelig er forsvundet, for Gud er overalt og 
kan derfor se, hvor alting er. 
 
Led mig til at finde, hvad jeg søger. Tak, Chamuel."  
 

Kilde: Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.  

Titel: Ærkeengle og Opstegne Mestre.  

Forlag: Sphinx 
Bemærk venligst Vær venlig at notere dig, at det er nødvendig for dig selv at efterprøve 

ovenstående, hvis du vil have en oplevelse af sandhedsværdien i det skrevne. 
 
Glæd dig – det er indsatsen og forsøget værd. Der vil blive redigeret og rettet 
til – efterhånden som jeg vokser med opgaven. 
 
Med Venlig Hilsen Børge Nielsen. Redigeret 28.4.2009 


