
WAT IS EEN MERKABA? 

De Merkaba (soms gezien als Mer Ka Ba of Mer-ka-ba) is de structuur van goddelijk licht en 
energie in het menselijk lichaam en elke andere levensvorm en object in dit universum en alle 
andere. Het roteert en expandeert tegelijkertijd in alle richtingen, het brengt perfect in 
evenwicht en herstelt terwijl het je begeleidt in het leven van je dromen. Een proces dat zowel 
de fysieke als spirituele dimensies beïnvloedt en onze perceptie van tijd / ruimte-realiteit 
beïnvloedt. De Merkaba kan worden geactiveerd om af te stemmen op de waarheid van je ziel, 
zodat je de beste versie van jezelf kunt worden. Het omvat de eeuwige stroom van de 
goddelijke drie-eenheid en de vier elementen: aarde, lucht, water, vuur. 

De Merkaba is een geometrisch lichaam in de vorm van een stertetraëder. Het is een 
driedimensionale 8-puntige ster gemaakt van twee in tegengestelde richting draaiende 
driehoekige piramides, de ene naar boven wijzend (M) en de andere naar beneden (V). Het 
brengt mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht en stroomt Bronenergie naar het fysieke 
rijk. Het vertegenwoordigt de mantra "zoals hierboven, zo hieronder“. 

DE HEILIGE GEOMETRIE VAN DE MER KA BA 

De naar boven wijzende piramide verbindt ons opnieuw met hemelse universele energie en 
vertegenwoordigt yang, positieve energiestromen. De naar beneden wijzende piramide maakt 
verbinding met de aarde en resoneert met yin, negatieve energiestromen. De Merkaba lijkt op 
de chakra's, maar is veel groter omdat het het hele lichaam omvat. 

Om het belang van de vorm van de Merkaba echt te begrijpen, is het belangrijk om de ware 
betekenis van de geometrie die het bevat te begrijpen. 

DE BLOEM VAN HET LEVEN (FLOWER OF LIFE) 

De Merkaba is slechts één vorm die wordt gezien in Heilige Geometrie. De bron van deze vorm 
kan worden teruggekoppeld aan de Levensbloem, het patroon bevat de structuur van alle 
energiesystemen van het lichaam, inclusief de Mer-ka-ba. Deze vorm bestaat uit overlappende 
cycli en herbergt alle mogelijke realiteiten van het universum en daarom waarom is zo krachtig; 
het is diep verbonden met ieder van ons op een fundamenteel niveau. Maar het is meer dan 
alleen de menselijke vorm, deze vorm bevat de fundamentele vormen van ruimte en tijd. 

Dit ontwerp is te zien in patronen over de hele wereld. Er wordt zelfs aangenomen dat ALLE 
andere patronen hieruit kunnen worden gecreëerd. Het is de basis voor de Fibonacci-spiraal. 
Het heeft een enorme religieuze waarde en kan worden gebruikt in oude beschavingen, 
waaronder het oude Egypte. Als we naar onze zielen kijken, kan het patroon ook dezelfde soort 
informatie bevatten als de Akasha-archieven. 

VRUCHT VAN HET LEVEN (FRUIT OF LIFE) 

Van de Flower of Life komt een ander belangrijk symbool, The Fruit of Life. Deze vorm bestaat 
uit 13 cirkels en wordt beschouwd als de basis voor de moleculaire structuur van alle 
levensvormen. Het nummer 13 is ook het symbool voor eenheid en overgang tussen realiteiten 
en dimensies. 
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METATRON'S CUBE 

Eindelijk komen we bij Metatron's Cube die is gemaakt door de middelpunten van de cirkels 
van The Fruit of Life met rechte lijnen te verbinden. Deze vorm brengt een balans tussen 
vrouwelijke (cirkels) en mannelijke (lijnen) energie en bevat ook alle platonische lichamen, 
inclusief de tetraëders die de Merkaba vormen en alle andere energiesystemen van het lichaam. 
 

JE MERKABA VINDEN 
De grootte van de Merkaba hangt af van onze perceptie. Als we het hele universum kunnen 
voelen, dan kunnen we onze Merkaba vergroten zodat het het hele universum zal bevatten. Het 
vertegenwoordigt de manier waarop we onszelf en het universum waarnemen. Als we een 
innerlijk weten hebben dat we multidimensionale wezens zijn, ongehinderd door tijd of ruimte, 
dan zal dat zijn en dat zal onze Merkaba zijn. 

De Merkaba is een weergave van het grotere energieveld dat ons lichaam omringt buiten ons 
auraveld. Buiten onze Aura hebben we het etherische veld en verder naar buiten hebben we 
een immens schotelvormig energieveld, dat bij volledige activering meer dan 15 meter breed 
wordt. Wanneer de Merkaba op het optimale niveau stroomt, roteren de twee tetraëders 
ongelooflijk snel in tegengestelde richtingen en vormen ze een lichtlichaam dat schijnbaar 
onmogelijke taken zoals interdimensionale en interstellaire reizen kan uitvoeren. 

Ze zijn een goddelijk lichtvoertuig dat door geascendeerde meesters wordt gebruikt om 
diegenen te bereiken die zijn afgestemd op de hogere vibraties van het bestaan. Mer-Ka-Ba 
betekent licht-geest-lichaam in het Hebreeuws en symboliseert de harmonieuze activering van 
de drie velden. Wanneer je Merkaba actief is, ben je afgestemd op Bronenergie en verbonden 
met de levende matrix van de planeet. Je DNA is volledig ingeschakeld en het potentieel voor 
tijdreizen is een kans. Op deze manier kan je lichaam zichzelf genezen en word je grenzeloos. Je 
bewustzijn wordt niet langer puur fysiek, maar wanneer je energieveld dit patroon aanneemt, is 
het een teken dat het door andere dimensionale realiteiten kan reizen. 
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DE WAGEN VAN DE GODEN 

Elk levend wezen in het universum heeft een Merkaba-veld eromheen. Dit omvat planeten. Ooit 
hadden alle mensen deze kennis, maar tijdens onze val uit de genade in Atlantis vergaten we 
hoe we goed konden ademen, door onze prana-buis en hoe we onze Merkaba-velden konden 
onderhouden. 

Drunvalo Melchizedek is primair verantwoordelijk voor het terugbrengen van kennis van de 
Merkaba naar het menselijk bewustzijn. In de afgelopen 25 jaar heeft hij gestudeerd met meer 
dan 70 leraren uit alle geloofssystemen en religieuze inzichten, dus hij is een zeer geavanceerd 
wezen met een ongeëvenaard begrip van alle metafysische dingen. Zijn leer omvat de Merkaba-
meditatie via de Flower Of Life Organization. 

HOE ACTIVEER JE JE MERKABA 
Je Merkaba staat voortdurend in verbinding met Bronenergie, waardoor je de realiteit kunt 
creëren die je echt wenst. Het kan worden geprogrammeerd door meditatie en door je intentie 
vast te stellen. Om dit te kunnen bereiken, moet je Merkaba draaien, wat wordt bereikt door 
oefeningen in het ademhalingspatroon, consistentie en zorgvuldige instructie. Alleen jij kunt je 
Merkaba programmeren, maar je mag een gerenommeerde energetische genezer instrueren 
om een diepe activering te vergemakkelijken. 

Er zijn twee manieren om je Merkaba te activeren: actief of reactief. 

Actieve patronen zijn zeer proactief en zullen samenwerken om de gewenste realiteit te creëren. 

Reactieve, vrouwelijke programmering is reactiever en opener, met behulp van instructies en 
affirmaties. Er is minder oordeel over specifieke situaties en meer acceptatie en anticipatie van 
de synchroniciteit. 

MERKABA ACTIVERING OEFENING 
Bekijk de video om toegang te krijgen tot uw activeringsoefening of volg de onderstaande 
instructies. 

1. Zit stil en comfortabel. 
2. Sluit je ogen en adem in als een wit licht en adem spanning uit als een donkere wolk 
3. Visualiseer de mannelijke piraminde rond je lichaam, het vlak beginnend bij je knieën en de 

punt tot voorbij je hoofd. 
4. Visualiseer de vrouwelijke piramide, het vlak die begint bij je schouders en de punt die zich 

uitstrekt onder je voeten. 
5. Laten we de piramides activeren zodat ze draaien, in tegengestelde richtingen. 
6. Terwijl je je voorstelt dat ze ronddraaien, zie je hoe ze een lichtveld rond je lichaam creëren 

dat steeds groter wordt 
7. adem langzaam in en uit in een cirkelvormig patroon 
8. Bedenk hoe u uw Merkaba wilt programmeren en stel uw intenties vast. Zie hieronder hoe u 

uw Merkaba kunt programmeren voor enkele ideeën over hoe u dit moet doen. 
9. Haal langzaam je aandacht van je Merkaba af en zie je gezond ogende aura. Keer terug naar 

je lichaam en dan naar de kamer 
10. Welkom terug! 
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PROGRAMMEER JE MERKABA 

Je kunt je Merkaba programmeren voor bescherming en voor het filteren van energieën: 

"Beste Merkaba, maak alsjeblieft een bubbel van energie rond me, die alle energieën die naar 
mij toe komen zal filteren, zodat de enige energie waar de wil doorheen gaat liefde zal zijn." 

Je kunt jezelf ook verbinden met plaatsen met je Merkaba: 

"Beste Merkaba, vereenvoudig alstublieft alle berichten die ik van mijn ziel ontvang, zodat ik ze 
beter kan begrijpen." 

Hier is nog een fantastische: 

"Beste Merkaba, breng alstublieft een overvloed aan licht, liefde, gelach en levensvreugde in 
mijn leven, zodat ik altijd alles heb wat ik verlang met gemak en gratie." 

Bron: 
https://numerologist.com/numerology/what-is-the-merkaba/  

Youtube: 
https://youtu.be/akj6G9oiyXQ  
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