Es s en tia l L iv in g

Lieve mensen
Wat fijn dat u bij de avond over de engelen aanwezig was.
Het was mij echt een genoegen om samen met u in de aanwezigheid van de engelen bij elkaar te zijn.
Op de avond zelf heb ik u beloofd dat u de geboortedatum Engel zou krijgen.
Het heeft even geduurd maar hierbij krijgt u deze lijst zodat u deze kan gebruiken voor uzelf en
iedereen die het wil weten.
Verder stuur ik u een meditatie mee die ik op basis van een mail van iemand uit de zaal heb terug
gestuurd.
Stralende engelen van het licht
Omring mij met uw licht en voedt mij met uw liefde.
Laat mij een instrument zijn van jullie Licht en Liefde
Zouden jullie mij willen helpen met (….persoonlijk)
Laat het eeuwige Licht daarop schijnen.
Laad het eeuwige Licht helpen indien nodig.
Laad het eeuwige Licht helen waar het kan.
In dankbaarheid ben ik dienstbaar aan dit eeuwige Licht.
Liefdevolle dank voor jullie aanwezigheid.
Tot slot wil ik u vragen of er belangstelling zou zijn voor een vervolg op deze avond.
Dit kan op de volgende manieren.
1. Nog een extra avond.
2. Maandelijks een ochtend met engel meditaties.
3. Twee wekelijks een korte workshop van ongeveer 5 keer.
Indien er belangstelling is wilt u dit dan mailen naar raymond@wuwei.info

Ik wens u en allen allemaal vleugels die jullie omringen en dragen in het leven.
Zie de engelen waar maar kan. Onder de mensen. In de natuur. In jezelf.
Van Hart tot Hart in Licht en Liefde
Raymond Niemeyer

Geboortedatum Engelen.
Element Vuur
21 tot 25 maart
Engel Vehuiah .
Een van de acht Seraphim engelen, speciaal aangesteld om alle gebeden te vervullen.
26 tot 30 maart
Engel Jeliël.
Deze engel is de heerser van Turkijë. Hij regelt het lot van wereldleiders. Hij inspireert gehuwden en
stimuleert huwelijkstrouw.
31 maart tot 4 april
Engel Sitaël.
Hij helpt om tegenslagen te overwinnen. Hij regeert de adel.
5 tot 9 april
Engel Elemiah.
Hij draagt zorg over hen die op reis zijn. Zijn hulp in deze is de engel +Senacher.
10 tot 14 april
Engel Mahasiah.
Een van de 72 engelen van de dierenriem.
15 tot 20 april
Engel Lelahel .
Hij stimuleert de Liefde, kunst, wetenschap en fortuin. Hij inspireert om geluk en voorspoed te
manifesteren in het leven.
Element aarde
21 tot 25 april
Engel Achaiah.
Hij stimuleert het geduld en hij helpt om de geheimen van de natuur te ontdekken.
26 tot 30 april

Engel Cahetel.
Hij heerst over de landbouwproducten. Hij stimuleert om de gewassen te verbeteren. Zijn hulp in
deze is de engel Asicat.
1 tot 5 mei
Engel Haziël.
Hij stimuleert het medeleven tussen de mensen onderling.
6 tot 10 mei
Engel Aladiah .
Hij is ook een van de 72 engelen van de dierenriem.
11 tot 15 mei
Engel Lauviah.
Hij stimuleert intelectuelen en andere persoonlijkheden.
16 tot 20 mei
Engel Hahaiah.
Hij stimuleert positief denken en maakt verborgen geheimen bewust.
21 tot 25 mei
Engel Iezalel.
Een van de 72 engelen van de dierenriem.
26 tot 31 mei
Engel Mebahel.
1 tot 5 juni
Engel Hariël.
Engel van de tamme dieren.
6 tot 10 juni
Engel Hakamiah.
Deze engel is de heerser van Frankrijk. Zijn hulp in deze is de engel Verasua.
11 tot 15 juni

Engel Lauviah.
Hij stimuleert intelectuelen en andere persoonlijkheden.
16 tot 21 juni
Engel Caliël.
Hij helpt vooral als het leven tegen zit. Zijn hulp in deze is engel Tersatosoa
Element water
22 tot 26 juni
Engel Leuuiah.
Een van de 72 engelen van de dierenriem.
27juni tot 1 juli
Engel Phaliah.
Hij is de engel van de theologie en de moraal. Zijn hulp in deze is de engel Sothis.
2 tot 6 juli
Engel Nelchaël.
7 tot 11 juli
Engel Yeiayel.
Hij is een van de engelen van de dierenriem.
12 tot 16 juli
Engel Melahel.
Hij is een van de 72 engelen van de dierenriem.
17 tot 22 juli
Engel Hahuiah.
Hij is een van de 72 engelen van de dierenriem.
Element Vuur
23 tot 27 juli
Engel Nithaiah.

Hij is een dichter engel. Hij wordt aangeroepen bij het bidden van psalm 9 en bij het uitspreken van
de Heilige Naam van God. Hij heerst over de occulte wetenschappen, hij levert profetieën in rijm. Hij
stimuleert de stilte voor hen die daar gevoelig voor zijn.
28 juli tot 1 augustus
Engel Haaiah.
Hij is de engel van de ambassadeurs en stimuleert de diplomatie.
2 tot 6 augustus
Engel Yeratel .
Hij straalt het Licht in en stimuleert de beschaving en vrijheid. Zijn hulp in deze is de engel Hepe.
7-12 augustus
Engel Seheiah .
Deze engel biedt bescherming tegen brand en ziektes. Ook stimuleert hij een langere levensduur.
13 tot 17 augustus
Engel Reiël ,
Hij is een van de 72 engelen van de dierenriem.
18 tot 22 augustus
Engel Omaël,
Deze engel vermenigvuldigt soorten en rassen. Hij helpt de apothekers.

Element aarde
23 tot 28 augustus
Engel lecabel.
Deze engel houdt alle gewassen die groeien in de gaten.
23 augustus tot 2 september
Engel Vasairiah
Deze engel belicht de rechtvaardigheid, de adel, de magistraten en advocaten.
3 tot 7 september
Engel +Yehudiah.

Deze engel stimuleert de pas overgegane zielen naar het Licht te gaan.
8 tot 12 septmber
Engel Lehahiah.
Deze engel beschermt gekroonde hoofden (Koningen enz.) hij ziet toe dat de onderdanen
gehoorzamen aan hun superieuren.
13 tot 17 september
Engel Chavakiah.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
18 tot 23 september
Engel Menadel.
Deze engel stimuleert krijgsgevangenen trouw te blijven aan hun principes. Zijn hulp in deze is de
engel Aphut.
Element Lucht
24 tot 28 september
Engel Aniël.
Deze engel is bewaker van de poort van het westen.
29 sept. tot 3 oktober
Engel Haamiah.
Deze engel stimuleert en begeleidt religieuze stromingen. Hij beschermt allen die naar de WAARHEID
zoeken. Zijn hulp in deze is de engel Serucuth.
4 - 8 oktober
Engel Rehaël.
Hij stimuleert de gezondheid en de levensduur. Hij stimuleert het respect voor de ouders. Zijn hulp in
deze is de engel Ptechout.
9-13 oktober
Engel Hiazel.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
14 - 18 oktober

Engel Hahahel.
Deze engel beschermt missionarissen. Zijn hulp in deze is de engel Chantare.
19 -23 oktober
Engel Mikaël.
Deze engel oefent invloed uit op beslissingen van vorsten, edelen en gouverneurs. Hij helpt ook bij
opsporingen van samenzweringen tegen de staat. Zijn hulp in deze is de engel Arpien.
24 -28 oktober
Engel Veuliah.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
29 okt.-2 november
De engel Yelaiah.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
3 -7 november
De engel Sealiah.
Aangeraden wordt om psalm 93 te reciteren, voordat je deze engel aanroept. Hij heeft de
heerschappij over groenten.
8 - 12 november
De engel Ariël.
Deze engel regelt de wateren. Hij helpt de engel Rafaël met genezingen.
13 - 17 november
Engel Asaliah.
Deze engel heeft de heerschappij over de rechtvaardigheid.
18 - 22 november
Engel Mihaël.
Deze engel heeft de controle over huwelijkstrouw en vruchtbaarheid.
23 - 27 november
Engel Vehuël.

Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
28 nov. - 2 december
Engel Daniël.
Deze engel oefent de heerschappij over de advocaten.
3 - 7 december
Engel Hahaziam.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
8 - 12 december
Engel Imamiah.
Deze engel oefent controles uit op reizen
13 - 16 december
Engel Nanaël.
Hij heeft de heerschappij over de wetenschap. Hij heeft een invloed op filosofen en geestelijken. Zijn
hulp in deze is de engel Chomme.
17 -21 december
Engel Nithaël.
Deze engel regelt en begeleidt hoogwaardigheidsbekleders van kerken van de hoogste rang.
Element aarde
22 -26 december
Engel Mebahiah.
Hij heeft de heerschappij over religie en moraal.
27 - 31 december
Engel Poiël.
Hij heeft de heerschappij over filosofie en geluk.
1 - 5 januari
Engel Nemamiah .

Deze engel helpt vooral mensen die opkomen voor diegenen die zich niet kunnen verdedigen, zoals
dieren en kinderen. Wanneer er een onrecht wordt gedaan aan iemand, dan kunnen we deze engel
te hulp roepen.
6 - 10 januari
Engel Ielaël.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
11 - 15 januari
Engel Haraël.
Deze engel beschermt bibliotheken, scholen en universiteiten. Hij inspireert onze geest en ons hart
om nieuwe ideeën te creëren, zodat de mensheid dit kan gebruiken tot meerdere glorie van zich zelf
en anderen.
16 - 20 januari
Engel Mitzraël .
Deze engel laat de minderen beseffen, dat ze dienen te gehoorzamen aan hun meerderen. Zijn hulp
in deze is de engel Hornoth.
Element lucht
21 - 25 januari
Engel Umabel.
Deze engel heeft de heerschappij over sterrenkunde en natuurkunde. Zijn hulp in deze is de engel
Ptiau
26 - 30 januarie
Engel Iahhel.
Deze helpt bij het mediteren het streven naar verlichting. Allen die moeite hebben met mediteren
kunnen een beroep doen op deze engel, hij is altijd bereid te helpen.
31 jan- 4 februari
Engel Anauël.
Deze engel beschermt de handel. Hij begeleidt bankiers en makelaars. Zijn hulp in deze is de engel
Aseij.
8 - 9 februari
Engel Mehiël.

Deze engel beschermt hoogleraren, redenaars en schrijvers.
10 - 14 februari
Engel Damabiah.
Deze engel heeft de heerschappij over de scheepsbouw.
15-19 februari
Engel Manakel,
Deze engel heeft de heerschappij over de vissen.
20 - 24 februari
Engel Eiaël.
Deze engel heeft de heerschappij over de occulte wetenschappen. Het is aan te raden, wanneer men
deze engel aanroept eerst psalm 36 het vierde vers te reciteren. Zijn hulp in deze is de engel Abiou.
25- 28 februari
Engel Maruiah.
Deze engel draagt zorg voor de vruchtbaarheid in de landbouw.
1 - 5 maart
Engel Rochel.
Men kan deze engel aanroepen wanneer men iets kwijt is.
6 - 10 maart
Engel Gabamiah.
Deze engel heeft alles te doen met de kracht van de maan.
11 - 15 maart
Engel Haiaiël.
Deze engel is een van de 72 engelen van de dierenriem.
16 - 20 maart
Engel Mumiah .
Deze engel heeft de heerschappij over de geneeskunde en de natuurkunde.

