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Ærkeenglen Zadkiel 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel). 

Jødisk ærkeengel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadkiel er, udfra den viden jeg har på 7. stråle, - strålen for Lov - Orden og Ceremonier. Men i 
virkeligheden er dette nok en grov forenkling af Zadkiel´s arbejdsområde, men det er hvad jeg kan 
præstere lige nu. 
 
 
 
 

7. stråle, - strålen for Lov, Orden og Ceremonier. 

Mestre Stråler Mennesketyper Farver Sten Ærkeengel Elohim 
Saint Germain. 
Lady Portia. 
Lady Kwain Yin 

7. Stråle 
Lov. 
Orden. 
Ceremonier. 

Diplomater. 
Præster. 
Magikere. 

Violet. Amatyst. Zadikel. 
Amethyst. 
 

Arcturus. 
Victoria. 
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 Ærkeenglen Zadkiel 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel). 

  

Stråle Han er på 7. stråle, - strålen for Lov, Orden og Ceremonier. (det gamle symbol 
for 7. stråle er svastika korset). 

Energierne/farve 
 

Energierne/farver der ofte viser sig ved manifestation er: Er i Violette nuancer 
som i amatysten, dybrød-violet og lysviolet. 

Symboler 
 

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

Set/oplevet i 
praksis 

Set af mig i DGP - violette vinger gylden stjerne/sol i midten-udstrålende 
gylden/guld energi (se bild.1), lokalet herefter renset. 
 
Meget udrensende i tilstedeværendes astrale og mentale legemer 
(aura/bevidsthed). 
 
Frigør og forvandler efterladenskaber fra deltagere i Lystjenester og fra 
foredrag/kursus til funktionel energi. 
 
Kald på Ærkeenglen Zadkiel´s energi i situationer, hvor du er fyldt med 
negative tanker/følelser dig selv omgivet af en Violet flamme. 
 
Se i situationer, hvor du er fyldt med negative tanker/følelser dig selv omgivet 
af en Violet flamme. 
 

Opsaml. fra web Navnet Zadkiel betyder: " Guds Retskaffenhed ", "Guds retfærdighed". 

 Zadkiel arbejder med den violette flamme, der kan transformere negativitet til 
positiv energi. 
 
Zadkiel kan hjælpe med forfinelse, tolerance, omdannelse (forandring fra 
negativ til positiv energi) tilgivelse og diplomati. 
 
Zadikel kan hjælpe med at overvinde intolerance, og hjertets hårdhed. 
 
Ugedag: Lørdag. 
 

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 Zakiel og påkaldelse heraf. 
(Også kendt som Satqiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zidekiel). 

  

Opsam. fra bog Navnet Zadkiel betyder: ”Guds retfærdighed”, ”Guds retskaffenhed”. 

  
Han bliver betragtet som barmhjertighedens og menneskekærlighedens 
ærkeengel, måske på grund af den rolle som den, der forhindrede Abraham i at 
ofre hans søn Isak som et soneoffer til Gud. 
 
Zadkiel kan hjælpe dig med at føle barmhjertighed og medfølelse med dig selv 
og andre og give slip på fordømmelse og nag. 
 
På denne måde er han en healende engel, der arbejder side om side med 
Ærkeenglen Mikael for at erstatte negative energier med tro og medfølelse. 
 
Zadikel hjælper os med at se det guddommelige lys i os selv og andre i stedet for 
at fokusere på den overfladiske personlighed, på adfærdsmæssige fejltagelser 
eller på egoet. 
 
Hvis du har problemer med at tilgive dig selv eller andre, så bed Zadikel om at 
gribe ind. Han vil optræde som en skorstensfejer, der renser din krop, dit sind og 
dit hjerte for nag. Det betyder ikke, at du godkender andres utilbørlige opførsel. 
Det betyder blot, at du ikke længere er villig til at slæbe rundt på de 
følelsesmæssige levn fra gamle situationer. 
 
Ærkeenglen Zadkiel er også vidt og bredt kendt for sin hjælp ved 
hukommelsesfunktioner. Hvis du har brug for at lære vigtig information udenad, 
hvis du har brug for at huske, hvor du gjorde af dine bilnøgler, eller du bare 
ønsker at udvikle din hukommelse i al almindelighed, så påkald Zadkiel. 
 

  
Hjælper med: 
- Barmhjertighed 
- At finde bortkomne genstande 
- Tilgivelse af sig selv eller andre 
- Emotionel og fysisk healing 
- At forbedre hukommelsen 
- At huske vigtig information 
- Studier, studerende og tests 
 

 forsættes næste side 
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Påkaldelse: 
Hver gang du føler dig ophidset, så bed Zadkiel om at gribe ind: 
 
"Ærkeengel Zadkiel, hjælp med med at heale mit hjerte. Hvis jeg har svært ved 
at tilgive, så hjælp med med at give fuldstændig slip. Hvis der er noget jeg 
ikke ser, så hjælp mig med at se klart. 
 
Hvis jeg har brug for mere medfølelse, så fyld mit hjerte med barmhjertighed. 
 
Hvis jeg er bekymret eller ængstelig, så fyld mit hjerte med tro og sindsro. 
 
Jeg overlader nu situationen fuldstændig til dig og Gud, og jeg stoler på, at din 
gudgivne healende kraft tager hånd om enhver detalje med guddommelig 
ynde, harmoni og visdom. Tak Zadkiel." 
 

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 


