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  Ærkeenglen Gabriel 
(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili). 

Jødisk-kristen, Muslimsk Ærkeengel 
 

 
 
 
 
 
Gabriel er, udfra den viden jeg har på 4. stråle, - strålen for harmoni, renselse og skønhed. Men i 
virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Gabriel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg kan 
præstere lige nu. 
 
 
 
 
 

4. stråle, - strålen for harmoni, renselse og skønhed. 
Mestre Stråler Mennesketyper Farver Sten Ærkeengel Elohim 
Serapis Bay. 
Lady Celeste. 

4. Stråle. 
Harmoni. 
Renselse. 
Skønhed 

Kunstnere. 
Musikere. 
Ingeniører. 
Arkitekter. 

HVID 
Blå 

Lapis Lazuli 
Diamant 

Gabriel 
Hope  

Clair (Elohim of 
Purity) 
Astrea 
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 Ærkeenglen Gabriel 

(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili). 
  
Stråle Han/hun er på 4. stråle, - strålen for harmoni, renselse og skønhed. (gammel 

symbol for 4. stråle er 2 lysende V, der går ind i hinanden). 
Energierne/farve 
 

Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: strålende Hvidt og Blå 
nuancer. 

Symboler 
 

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

Set/oplevet i 
praksis 

Er de 2 V der glider ind i hinanden og et strålende lys der udstrømmer herfra og 
ud over lokalerne. 

Opsaml. fra web Navnet Gabriel betyder: ”Guds styrke ” eller ”Gud er min styrke ”. 
 Gabriel er månens konge. 

Gabriel er knyttet til magi og virker gennem menneskets underbevidsthed. 
Gabriel gengives ofte med korsstav og lilje. 
Gabriel anses også for at være dødsenglen. 
Gabriel har rollen som den engel, der bringer åbenbaring og sandhed, og kan 
derfor vejlede og opmuntre dig på din sande vej. 
Gabriel er ofte blevet afbilledet med en trompet, der viser hans rolle som Guds 
sendebud. 
Gabriel er ærkeengel for bebudelse, vejledning og opstandelse. 
Gabriel giver vejledning om åndelig vækst og din fremtidige retning. Han kan 
hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger, dine drømme og mål, og med at 
få disciplin nok til at gå videre ad den vej du vælger. 
Gabriel hjælper dig når du i dit liv er uden retning, og du har brug for at få 
fornemmelsen af at have et mål. 
Gabriel hjælper dig når tænker du på en ændring i dit job, eller din 
boligsituation. 
Gabriel kan kaste lys over dine sande prioriteringer, og hjælpe dig med at finde 
vejen til en større tilfredshed, og din sande åndelige vej. 
Gabriel er mild og kærlighedsfuld, i snehvid klædning, og han skaber renhed i 
menneskets legemer og fremmer opstandelseslyset.  
Ugedag: Onsdag 

  
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 Gabriel og påkaldelse heraf. 
(Også kendt som Abruel, Jibril, Jiburili, Serafili). 

  
Opsam. fra bog Gabriels navn betyder: ”Gud er min styrke”. 
 Gabriel (som et hunkøn) er den berømte engel, der fortalte Elisabeth og Maria 

om den forestående fødsel af deres sønner, henholdsvis Johannes Døberen og 
Jesus af Nazareth. 

 Ærkeenglen Gabriel dikterede også Islams hellige tekst Koranen til Muhammed. 
Derfor er Gabriel blevet kendt som "budbringer" - englen. 

 Gabriels rolle foresætter i verden, idet hun hjælper både forældre og mennesker, 
der er budbringere. 

 I den første rolle leder Gabriel håbefulde forældre mod undfangelse af barnet 
eller gennem processen med at adoptere et barn. Gabriel giver styrke og mod til 
disse forældre og hjælper vedkommende mødre med at forblive centreret i 
lyksagelig tro for at skabe den bedst mulige atmosfære for deres barn. 

 I den anden rolle hjælper Gabriel enhver, hvis formål med livet involverer kunst 
eller kommunikation. 

 Bed Gabriel om hjælp, vejledning og formidling, hvis du er skuespiller, 
kunstner, forfatter, danser, journalist, model, musiker, sanger, sangskriver, lærer 
eller laver noget, der har med overlevering af spirituelle budskaber at gøre. 
Gabriel vil åbne døre for at hjælpe dig med at udtrykke dit talent på stor vis. 

 Ærkeenglen fungerer også som træner, der inspirerer og motiverer kunstnere og 
kommunikatører og hjælper dem med at overvinde frygt og tøven. Gabriel har 
længe været kendt som en kraftfuld og stærk ærkeengel, og de, der påkalder 
hende, vil opdage, at de bliver presset til handling, der fører til gavnlige 
resultater. 

 Gabriel er sandelig en handlingens ærkeengel; Hun siger: "Jeg er her for at lede 
dem, der taler højt og taler rent ud af posen om samfundsmæssige behov. Denne 
advokatvirksomhed er ældgammel, og meget lidt har ændret sig i tidens løb, 
bortset far nogle teknologiske fremskridt. 

 På andre områder har kunst og tale imidlertid bevaret en konstant og stabil kraft, 
der giver styrke til folk, der ønsker forandring og hjælpsomhed. Lad mig åbne 
mulighedernes døre for dem blandt jer, der hører jeres hjerte kalde for at 
optræde, spille og skabe i større skala." 

 Hjælper med: 
- At adoptere et barn 
- Kunstnere og kunstrelaterede projekter 
- Graviditet og frugtbarhed 
- Journalistik og skrivning 
- Arbejde med TV og radio 

 Påkaldelse: 
Før du starter på et kunstnerisk eller kommunikationspræget projekt, bed da 
Gabriel om at lede og overvåge dine aktiviteter ved at sige højt eller mentalt: 
"Ærkeengel Gabriel, jeg beder om din tilstedeværelse, da jeg (beskriv projektet). 
Åbn mine kreative kanaler, så jeg kan blive virkelig inspireret. Hjælp mig med at 
åbne mit sind, så jeg kan fostre enestående ideer. Og hjælp mig med at 
understøtte energien og motivationen til at føre denne inspiration ud i livet.  
Tak, Gabriel. 

Kilde: Forfatter: Doreen Virtue, Ph.D.  

Titel: Ærkeengle og Opstegne Mestre.  

Forlag: Sphinx 
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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. 
 
 
 


