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  Ærkeenglen Uriel 
 

Jødisk-kristen ærkeengel 
 

  
 
 
 
 
Uriel er, udfra den viden jeg har på 6. stråle, - strålen for Loyalitet Trofasthed og Hengivenhed. 
Men i virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Uriel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg 
kan præstere lige nu. 
 
 
 
 
 

6. stråle, - strålen for Loyalitet Trofasthed og Hengivenhed.. 

Mestre Stråler Mennesketyper Farver Sten Ærkeengel Elohim 
Sananda Jesus 
Lady Nada 

6. Stråle. 
Loyalitet. 
Trofasthed. 
Hengivenhed. 

Præster. 
Healere. 
Religions fanatikere. 

RUBIN RØD 
Flamme farvet. 

Rubin. Uriel 
Donna Crace 

Elohim of Peace 
Pacifica 
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 Ærkeenglen Uriel 
Jødisk-kristen ærkeengel 

  
Stråle Han er på 6. stråle, - strålen for Loyalitet Trofasthed og Hengivenhed. 

(symbolet for 6. stråle er 4 kløver, firearmet ild-kors). 

Energierne/farve 
 

Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: rubinrød og rød/rosa 
energier. 

Symboler 
 

Symboler som har vist sig, når Uriel manifester sig i DGP for at hjælpe den 
enkelte eller gruppen under healing/lystjeneste. 
Firearmet Ild-kors, roterende i kanalen oven over gruppen, kanaliserende lys 
ned til gruppen. 

Set/oplevet i 
praksis 

Utrolig smuk Rubin rød energi, som var med til at skabe en god 
jordforbindelse og fylde os med ro. 
Den rød-rose energi som set i DGP - gav alle en hel-lig gørende følelse af at 
det hele skal nok gå, vi er i gode hænder. 

Opsaml. fra web Navnet Uriel betyder: ”Guds ild”, ”Guds lys”, ”Gud er lys”, ”Guds flamme”. 

 Uriel er også kaldt flammernes herre.  
Uriel er den, der bringer viden til menneskeheden, og han besidder stor kraft.  
Uriel´s farver Guld, rubinrødt, purpur. 
Uriel er forbundet med planeten Uranus. 
Uriel´s budskaber kommer ofte som lyn fra en klar himmel. 
Uriel dukker op når han er mindst ventet. 
Uriel giver inspiration og er den, der leder mennesket på den spirituelle vej. 
Uriel er også astrologiens hersker og den, der kan udvirke mirakler i den elvte 
time. 
Uriel anses for at være inspirator for kunstnere, især musikere og forfattere. 
Uriel er ærkeenglen for frelse og hjælp, han er legemliggørelsen af den 
engleenergi der er forbundet med hjertets renhed og den sande åndelige fred. 
Uriel hjælper med at skabe fred, med gudsdyrkelse, tjeneste, broderskab, hjælp 
og upartiskhed. 
Uriel hjælper med at skabe fred og kan hjælpe dig med at overvinde 
følelsesmæssigt kaos, egocentrering, konflikter, skadefryd og begær. 
Uriel opfordrer mennesket til tjeneste. 
Uriel´s velsignelse givet til dig eller i gruppesammenhæng - skaber stilhed, 
tillid og fred.  
Ugedag: Fredag 

  

Beemærk venligst 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 Uriel og påkaldelse heraf. 
Jødisk-kristen ærkeengel  

Opsam. fra bog Navnet Uriel betyder: ”Guds ild”, ”Guds lys”, ”Gud er lys”, ”Guds flamme”, 
fordi han kaster lys over situationer og giver profetiske oplysninger og advarsler. 

  
Uriel Uriel advarede for eksempel Noa om den forestående syndflod, hjalp 
profeten Ezra med at tyde mystiske forudsigelser om den kommende Messias og 
leverede kabbalaen til menneskene. 
 
Uriel er også tilskrevet æren for at bringe viden om og praktisering af alkymi - 
evnen til at forvandle almindeligt metal til værdifuldt metal samt evnen til at 
manifestere sig ud af den bare luft - til menneskeheden. 
 
Uriel bliver betragtet som en af de viseste ærkeengle. Han minder meget om en 
gammel vismand, som du kan påkalde for at få intellektuel information, 
praktiske løsninger og kreativ indsigt. I stedet for at du skal bestige et bjerg for 
at nå den vise mand, vil Uriel straks komme til dig. 
 
Imidlertid er Uriels personlighed ikke så markant som for eksempel Mikaels. 
Måske opdager du ikke engeng, at Uriel er kommet for at besvare dine bønner, 
før du bemærker at en ny ide er opstået i dit sind. 
 
Måske på grund af hand forbindelse til Noa, såvel som hans samhørighed med 
vejrelementerne lyn og torden, betragtes Uriel som den ærkeengel, der hjælper 
os ved jordskælv, oversvømmelser, ildebrande, orkaner, naturkatastrofer og 
ændringer af jorden. 
 
Påkald Uriel for at afvende sådanne begivenheder eller for at heale og 
genopbygge i deres eftervirkninger. 
 

  
Hjælper med: 
- Alkymi 
- Guddommelig magi 
- Forandringer på Jorden 
- Problemløsning 
- Spirituel forståelse 
- Studier, tests og studerende 
- Vejret 
- Skrivning 
 

 forsættes næste side. 
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Påkaldelse: 
Eftersom Uriel har så mange talenter og hjælper os på så mange områder af 
livet, er det en god ide at påkalde ham regelmæssigt. 
 
Tænk på ham som en mentor, der kan føre tilsyn med livets lære.  
 
En af de mest storartede måder, som Uriel hjælper os på, er ved at give 
yderligere information, så vi kan træffe velunderbyggede beslutninger. i 
sådanne tilfælde kan du påkalde ham på en måde som denne: 
"Ærkeengel Uriel, jeg beder om din visdom vedrørende (beskriv den situation, 
som du ønsker oplysning om). Jeg har brug for så meget information som 
muligt, så jeg kan se sandheden i situationen.  
 
Hjælp mig med at træffe en velunderbygget beslutning ved at ajourføre min 
viden om alle de involverede perspektiver.  
 
Hjælp mig med klart at høre og forstå denne information og være så 
fordomsfri som muligt. Tak Uriel." 
 

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 

 
 


