
 

 

*SKYTSENGEL* 
                Din skytsengel er den engel, som ved mest om dig. Den har været med dig i tidligere 

inkarnationer, så den kender dig bedre, end du kender dig selv. 

 

Du kan altid bede din engel om hjælp, og den vil altid prøve at støtte dig. Måske føler du, at du ikke får 

hjælpen, men på sigt vil du se, at det, du bad om, måske ikke var det rigtige for dig - og på den måde er du 

så blevet hjulpet alligevel. 

 

 

Hver stjernetegn har sin skytsengel 

 

Vædderen: Skytsenglen der våger over marts måned og Vædderen hedder Malahidael, hvis navn betyder 

”Guds storhed”. Malahidael er også modets engel, og han giver dig sin beskyttelse og sin velsignelse i dine 

svære tider. Han tilskynder entusiasme, eventyr og mod. Malahidael tilkalder solens energi, bringer den til 

dig, og hjælper dig på denne måde med at vokse, blive mere selvsikker, så du sikkert kan bevæge dig 

fremad. Denne engel kan også være dig nyttig i kærligheds anliggender. 

 

Fisken: Din skytsengel hedder Barakiel vogter over februar og betyder ”Guds lys” og han hjælper med 

dømmekraft i samarbejdet med andre mennesker og med at forbedre din intuition. Denne engel hjælper dig 

med at åbne dit hjerte for godhed og venlighed, og for empati og sympati. Han er beskytter for de uskyldige 

og jagter de skyldige. Barakiel hjælper dig med at have et positivt syn på livet og nyde din medgang. 

Barakiel er også skytsengel for Skorpionen, og folk under hans beskyttelse kan opleve uforklarlig stort held i 

spil. Barakiel tilskynder dig at åbne dit hjerte og dit sind. 

 

Tvilling:Skytsenglen for maj måned og for Tvillingerne, hedder Ambriel, og hjælper med kommunikation, 

innovation og uafhængighed. Denne skytsengel tilskynder dig til at bruge dit indre potentile til at udrette 

ting i livet. Ambriel gør dig vis og tilfreds. Samtidig hjælper han dig til at vække din inderste bevidsthed, så 

du kan se sandheden i det omkring os. Ambriel kan også hjælpe dig med at reducere nervøsitet. 

 

Jomfruen : Skytsengelen for Jomfruen er Hamaliel, engel for august og for udholdenhed og logik. Han 

hjælper dig med at være tapper og selvsikker, og samtidig sørger han for, at du møder udfordringer eller 

modgang logisk og afslappet. Han tilskynder opmærksomhed på detaljer, punktlighed og omhu. Samtidig 

hjælper han dig med at være disciplineret og have stor tålmodighed.  

 

Løven: Verchiel er skytsengel for Løven og vogter over juli måned. Samtidig er han engelen for ego og for 

fritid. Han hjælper dig med at lade dine batterier op gennem afslapning og sjov. Han fortæller dig, at 

naturen, planterne og dyrene kan give dig stor glæde og fornøjelse. Verchiel giver dig et generøst hjerte og 

et optimistisk syn på verden. Han kan også hjælpe dig med at heale smerte, tab og skuffelse og støtter dig i 

at komme videre i livet, uden at dvæle ved fortiden. Han indgyder generøsitet, nobelhed og hengivenhed 

 

Skorpionen  Din skytsengel hedder Barakiel vogter over Oktober betyder ”Guds lys” og han hjælper med 

dømmekraft i samarbejdet med andre mennesker og med at forbedre din intuition. Denne engel hjælper dig 

med at åbne dit hjerte for godhed og venlighed, og for empati og sympati. Han er beskytter for de uskyldige 

og jagter de skyldige. Barakiel hjælper dig med at have et positivt syn på livet og nyde din medgang. 

Barakiel er også skytsengel for Fiskene, og folk under hans beskyttelse kan opleve uforklarlig stort held i 

spil. Barakiel tilskynder dig at åbne dit hjerte og dit sind. 

 

Skytten: Adnachiel vogter over november og er skytsengel for Skytten. Han giver dig optimisme og han 

lærer dig at udvide din horisont, for på denne måde at søge personlig og spirituel udvikling. Denne engel 

hjælper dig med at være selvstændig og guider dig på din vej og i dine bestræbelser. Adnachiel har ansvaret 

for din skæbne og tilskynder dig at sætte pris på forskellighed og til at støtte andre uden at dømme. Denne 



 

 

engel hjælper dig med at være dig selv, være uafhængig, en fri sjæl og være ærlig. 

 

Stenbukken :Nadiel er skytsengel for Stenbukken og er engel for store beslutninger i livet. I forhold til 

Stenbukken, hjælper han dig med stabilitet, jordforbindelse og tilskynder dig at skabe rødder som et træ, for 

med selvtillid og udholdenhed, at kunne gro opad mod lyset. Du skal udvide dit hjerte for at kunne genkende 

nye muligheder og for at sætte nye mål i livet. I forhold til de store beslutninger i livet, giver Nadiel dig 

styrke til at tage svære beslutninger. Han giver selvtillid, determination og selvtillid. 

 

Vandmanden: Skytsenglen der våger over januar og over stjernetegnet Vandmanden, hedder Cambriel. 

Cambriel er engel for udvikling, tro og psykisk opmærksomhed. Cambriel giver dig støtte til at udføre dine 

ideer, og guider dig til at finde dine dybeste ønsker og ambitioner. På samme tid sørger han for, at du 

forbliver tro mod din integritet og dine principper. Han lærer dig at gøre status på dit liv, og hjælper dig med 

at være ærlig over for dig selv, men også tålmodig.  

 

vægten: Skytsenglen for Vægten er Zuriel der vogter over september, og er engel for guddommelig 

retfærdighed og ærkeengel for frelse. Denne engel Hjælper dig med at tilgive og finde balance i livet. Han 

giver dig fertilitet og vogter over vores relationer, både i kærlighed og professionelt. Denne engel hjælper 

dig med at søge retfærdighed i livet, for på denne måde at skabe balance og harmoni. Zuriel hjælper dig også 

med at udvikle en god sans for skønhed og for vores egen succes. 

 

Tyren :Tual er englen for sikkerhed, forhandlinger og økonomi. Han kan hjælpe dig med økonomiske 

anliggender, og med at opnå sikkerhed via din karriere. Dette betyder, at du har plads til, at fokusere på din 

åndelige vej gennem livet. Tual hjælper dig med at lykkedes med dine planer og dine bestræbelser, ved at 

vise dig din sande vej. Tual er også involveret i jordforbindelse og healing. 

 

Krebsen: Muriel er din skytsengel og vogter over juni. Samtidig er denne engel, englen for emotioner og for 

at læren om kærlighed, loyalitet, familie og fred. Denne engel hjælper dig med kærlighed, familie og med 

fortiden. Muriel lærer dig at afslutte det du starter. Muriel tilskynder dig også at involvere dig i naturen og 

have ansvar for planterne og for dyrene omkring dig. Muriel giver dig fred, harmoni, omtanke og medfølelse 

for andre. 
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