Ærkeenglen Jophiel
(Også kendt som Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel).
Jødisk, Kabbalistisk Ærkeengel

Jophiel er, udfra den viden jeg har på 2. stråle, - strålen for intution, kærlighed og visdom. Men i
virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Jophiel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg kan
præstere lige nu.

Mestre

Stråler

Lanto
Lady Debra
Kuthumi
Djwhal Khul

2. Stråle
Kærlighed
Visdom
Intuition

2. stråle, - strålen for intution, kærlighed og visdom.
Mennesketyper Farver
Sten
Ærkeengel
Verdenslærere.
Lærere.
Studerende.

GYLDEN
ROSA
BLÅ

Topaz

Jophiel
Constance

Elohim
Cassiopeia
Minerva
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Ærkeenglen Jophiel
(Også kendt som Iofiel, Iophiel, Jofiel, Zophiel)
Stråle

Han/hun er på 2. stråle, - strålen for intution, kærlighed og visdom. (symbolet for
2. stråle er et Gyldent/hvidt kors).

Energierne/farve Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: funklende Gylden og
Guld masse.
Symboler

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

Set/oplevet i
praksis

Er en Gylden sol dråbe lignende energiinformation (se delbi.1) , samt en utrolig
dejlig varm og betryggende gylden energi i lokalet.
Gyldent lige-armet kors, hvirvlende og kanaliserende en varm og kærlig gylden
energi ned til gruppen.

Opsaml. fra web Navnet Jophiel betyder: " Guds skønhed ".
Jophiel kan bringe visdom, oplysning, erkendelse, klarhed, inspiration, viden,
intelligens og indsigt.
Jophiel kan hjælpe dig med at overvinde uvidenhed, stolthed, mental forvirring
og snæversyn.
Når du søger at udvikle sandfærdighed, forståelse og kreativ intuition, er
ærkeenglen Jophiel den du skal arbejde med.
Jophiel kan hjælpe dig med at rense sindet for forvirring og åbne for nye kilder
til viden.
Jophiel kan hjælpe dig med at lære, hvad du har brug for, så du udvikler en
klarere tanke, en dybere forståelse og forudseenhed.
Ugedag: Mandag.
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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Opsamlet fra bog

Jophiel navn betyder: ”Guds skønhed”.
Denne ærkeengel er kendt som "kunstnernes skytsengel". Hun var tilstede i
Edens Have og senere vågede hun over Noahs sønner.
Som ærkeengel for kunst og skønhed hjælper Jofiel os metafysisk (det, der
ligger på grænsen af – eller udenfor, den verden mennesket umiddelbar har
tilgang til.) og fysisk.
Først og fremmest hjælper Jofiel os med at tænke smukke tanker, med at se og
værdsætte skønhed omkring os, og derved skabe, manifestere og tiltrække
mere skønhed til vores liv. I sidste ende fører smukke tanker til smukke
resultater.
I den fysiske verden hjælper Jofiel med kunstnerriske projekter og tænder
vores kreative glød.
Hun giver os ideer og energien til at gennemføre kunstnerriske bedrifter.
Jofiel hjælper os også med at skabe skønhed i hjemmet, på arbejde og i vores
forhold til andre.
Hun hjælper os med at sætte farten ned og dufte roserne.
Ærkeenglen Jofiel har en opmuntrende energi, der er sjov og behagelig at være
i nærheden af. Hun er venlig og positiv som den ideele bedste ven.
Hun siger: Bekymring har aldrig afhjulpet nogen problemer, så hvorfor ty til
dem i nødens stund? De kan ikke nære og heale dig - faktisk lige det modsatte.
Det er meget bedre at bruge sine kræfter på noget kreativt som et middel til
stille meditation gennem positiv handling. Skab, skab, skab! På denne måde
afspejler du Guds egen skaberevne. Det er derfor, du føler dig nærmest Gud,
når du er fuldt optaget af at skrive, tale og andre kunstneriske projekter."
Hjælper med:
- Kunstneriske projekter.
- Smukke tanker.
- Boligindretning.
- At sætte farten ned fra et hektisk tempo.
Påkaldelse:
Hvis du befinder dig i en grim situation, er der gode chancer for, at grimme
tanker har været med til at fremkalde den. Påkald Jofiel for at få vendt rundt på
tingende:
"Ærkeengel Jofiel, hjælp mig med (beskriv situationen). Tak for at du hjælper
mig med at se den indre guddommelige skønhed i mig selv og alle
involverede.
Tak for din mellemkomst til at skabe et smukt resultat. I taknemmelighed og
på vegne af alt, hvad der er smukt, takker jeg dig, Jophiel."
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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

4

