
MER  KA  BA
   CIAŁO      UMYSŁ    DUCH

GWIAZDA DAWIDA  zwana TARCZĄ DAWIDA
a także jako RYDWAN BOGA

Jestem współwłaścicielem firmy. Prowadzę ją razem z koleżanką. 
Razem podążamy tą samą drogą, rezonujemy z DROGĄ. 
W firmie mamy od lat pewien problem, który nasilał się i słabł, ale cały czas był obecny.
Modliliśmy się do Boga o pomoc w tej sprawie.
Dostaliśmy odpowiedź od Jego aniołów: „Proście o twórcze rozwiązanie.”
Bóg jest ŹRÓDŁEM mądrości i udziela ją chętnie każdemu, który o to prosi.
Razem modlimy się codziennie o naszą firmę. Kiedy poprosiliśmy każdy z osobna i razem o TWÓRCZE 
ROZWIĄZANIE od razu dostaliśmy odpowiedź. Przyszła ona w trudny do wyjaśnienia sposób, zajęło by to 
mnóstwo czasu by opisać, więc skupmy się na tym, co jest istotne. Odpowiedź dostaliśmy już na drugi dzień. 
Zrozumieliśmy, że potrzebujemy MER KA BY. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób o różnym stosunku do chrześcijaństwa czyta te tematy i dlatego 
najpierw chciałbym przemówić do chrześcijan, by nie byli szybcy w ocenianiu tylko uważnie przemyśleli to, co jest 
poniżej napisane zanim zajmą jakiekolwiek stanowisko. Dla mnie chrześcijanie nowo narodzeni to tacy dorośli, 
którzy utknęli w świecie Ducha, oczywiście nie wszyscy, tylko ci, co poddali się filtrom i systemom przekonań 
nierezonujących z DROGĄ, czyli Jezusem Chrystusem. Pozostali ludzie to takie dzieci, łatwo wierzą, ale nie 
przeszli przez BRAMĘ NIEBIOS. O tym piszę w temacie BRAMA NIEBIOS, zapraszam do przeczytania.

ew. Mateusza 18:3 
I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, 

nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

ew. Łukasza 18:17 
Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.

Biblia usiana jest wieloma na pozór niezrozumiałymi znakami, obrządkami, symbolami, urządzeniami, 
przedmiotami, które mają duże znaczenie. Przy dzisiejszej wiedzy wiele z nich można logicznie wytłumaczyć, ale 
czy to jest właściwe tłumaczenie nie wiem, myślę, że pobieżnie rozumiemy pewne sprawy i tutaj trzeba być 
ostrożnym w ocenie.
Postaram się szybko przejść przez Biblię wskazując takie przedmioty.

Zacznę od Abrahama, który musiał zbudować ołtarz, ponieważ Bóg chciał zawrzeć z nim przymierze.
Następny przykład to Jakub. Bóg przyczynił się do jego wzbogacenia. Posłał aniołów, którzy mu powiedzieli jak 
ma się wzbogacić nacinając rózgi i kładąc je przed oczami parzącej się trzody. Kiedy parzyła się słaba trzoda 
zabierał rózgi, a kiedy silna kładł rózgi i tak się potężnie wzbogacił.
Izraelici przed wyjściem z Egiptu musieli krwią baranka paschalnego pomazać: 2 Mojżeszowa 12:7.. i pomażą 
oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. To był znak dla anioła śmierci,  z którym Bóg się 
utożsamia, by ominął dom w ten sposób oznaczony.
Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, w drodze po pustyni natknęli się na zatrutą wodę, naród był spragniony wody, ale 
nie mogli jej pić, bo była zatruta. Wtedy :

2 Mojżeszowa 15:25 
Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. 

 
Można to wytłumaczyć chemią, że doszło do reakcji chemicznej i substancje chemiczne niebezpieczne dla 
człowieka zostały zneutralizowane, ale czy tylko o to chodziło, to nie wiem.
W dalszej wędrówce po pustyni Izrael napotkał śmiertelnie groźne węże. Wielu umarło. Wtedy Bóg pokazał co 
mają zrobić by przeżyć.

4 Mojżeszowa 21:8
I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który  

spojrzy na niego, będzie żył.
21:9

I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na  
miedzianego węża, pozostawał przy życiu.

Można to wytłumaczyć jako PLACEBO, skutek wiary, ale czy tylko o to chodziło?



Kiedy Izrael walczył z wrogiem Mojżesz musiał trzymać ręce w górze, jeśli opuszczał ręce Izrael przegrywał.

Potem Mojżesz zbudował wg wzoru jaki Bóg mu pokazał przybytek.
To najbardziej tajemnicza budowla, zawierająca 7 przedmiotów o niewytłumaczalnym znaczeniu.
Wielu wydaje się, że poznali znaczenie tych przedmiotów, mi też się tak wydawało dopóki nie powiedziano mi, że 
nie znamy jeszcze prawdziwego znaczenia przybytku i funkcji przedmiotów.
Sam ołtarz miał być zrobiony w odpowiedni sposób, wykonanie go w inny sposób sprawiało, że był 
zbezczeszczony, inaczej mówiąc nie działał.

5 Ks. Mojżeszowa 27:6 
Z kamieni nie ciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim 

ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,
2 Ks. Mojżeszowa 20:25 

A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni ociosanych, 
bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go.

5 Ks. Mojżeszowa 27:5 
Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. 

Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza.

Potem Izrael obchodził Jerycho wg wzoru jaki Bóg dał Mojżeszowi.
Potem Izrael staną na przeciw śmiertelnego wroga, który znał drogę do Boga tak, że Bóg spełniał jego prośby.
To Bileam. 

Wyglądało to tak, jakby Bileam miał wpływ na Boga i Bóg spełniał jego prośby.

4 Mojżeszowa 23:1 
I rzekł Bileam do Balaka: Zbuduj mi tutaj siedem ołtarzy i przygotuj mi tutaj siedem cielców i siedem baranów.

4 Mojżeszowa 23:4I 
Bóg raczył się spotkać z Bileamem, ten zaś rzekł do niego:

Postawiłem siedem ołtarzy i na każdym ołtarzu ofiarowałem po cielcu i po baranie.

Czyli inaczej Bileam mówił do Boga: "zrobiłem jak trzeba, spełnij moją prośbę" 
Bileam mówi o sobie tak:

4 Mojżeszowa 24
24:3 I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: Słowo Bileama, syna Beora, Słowo męża o otwartym oku.

24:4 Słowo tego, który słyszy słowa Boga, Który ogląda widzenie Wszechmocnego, 
Który pada, lecz z otwartymi oczyma.

24:16 Słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, Który ogląda widzenie  
Wszechmocnego, Który pada, lecz z otwartymi oczyma. 

Potem pojawił się człowiek o nadludzkiej sile SAMSON. Bóg polecił jego rodzicom, by nigdy go nie strzygli i by nie 
pił mocnych trunków, jeśli to zrobi, to straci swoją moc. 

No i dochodzimy do MER KA BY.
Tarczy ochronnej Davida.
Pojawia się człowiek, który wprowadził rewolucyjny jak na tamte czasy sposób myślenia. Młody pasterz, którego 
wybiera Bóg i namaszcza na Króla Izraela. Udokumentowano, że David nigdy nie przegrał żadnej bitwy.
Pokazano mi, że aniołowie poinformowali Davida, by zawsze miał przy sobie MER KA BE, to zawsze wygra. 
Wszystkie oddziały Davida nigdy nie przegrały, żadnej bitwy, bo szli do boju niosąc w przednich szeregach 
MER KA BĘ, która została okrzyknięta przez Izrael jako TARCZA OCHRONNA DAVIDA lub GWIAZDA DAVIDA. 
Tym przedmiotem posługiwał się później jego syn Salomon.
Obecnie MER KA BA zwana GWIAZDĄ DAVIDA jest oficjalnym godłem IZRAELA.

Co to takiego MER KA BA.
Ludzkość nie pamięta początków tego urządzenia. Bardzo stare przekazy mówią, że została przekazana przez 
aniołów Boga. 
Jaki był cel? 
Znaczenie słów     MER      KA      BA
                             Ciało   Umysł   Duch.

Izraelici MER KA BĘ utożsamiali z Boskim Rydwanem umożliwiającym międzywymiarową podróż i wzniesienie 
człowieka  w najbliższe otoczenie Boga, do Tronu Boga. 

Obecnie uznaje się, że MER KA BA jest AKTYWATOREM ENERGII. 
• Ułatwia skupienie



• Inspiruje i otwiera na nowe rozwiazania 
• Pozwala z łatwością osiągać głębokie stany medytacyjne 
• Sprzyja przebłyskom twórczego geniuszu 
• Rozświetla aurę 
• Udrażnia kanały energetyczne 
• Harmonizuje czakry 
• Podnosi energetykę pomieszczeń 
• Dynamizuje żywność 
• Oczyszcza wodę 

Uznaje się, że nie zastępuje rozwoju duchowego, jest jednak doskonałym narzędziem do jego przyśpieszenia i 
obrania właściwego kierunku. 
 Aktywator MER KA BA  jest precyzyjnym instrumentem energetycznym. Pole, które Aktywator generuje, wchodzi 
w rezonans z żywym polem Mer Ka Ba, harmonizuje je i pobudza do aktywności. Pobudzone pole Mer Ka Ba 
prowadzi do skokowych zmian w rozwoju osobistym na wszystkich poziomach, od pewności i skuteczności w 
działaniu, do głębokich uświadomień oraz zmian w zrozumieniu i odczuwaniu. Od tej pory wszystko zależy od 
Ciebie i od kierunku, jaki wybierzesz.
MER KA BA  roztacza wokół Ciebie pole ochrony i obfitości. Zalążki przyszłych zdarzeń są w Twoich rękach. Teraz 
możesz je łatwiej dostrzec. Od Ciebie zależy, które z nich rozwiniesz. Zaufaj wewnętrznej intuicji. Świat 
nieskończonych możliwości właśnie staje przed Tobą otworem!

Wracając do początku.
Modliliśmy się do Boga o pomoc w sprawie naszej firmy.
Dostaliśmy odpowiedź od Jego aniołów: „Proście o twórcze rozwiązanie”. Kiedy poprosiliśmy Boga o TWÓRCZE 
ROZWIĄZANIE od razu dostaliśmy odpowiedź, na drugi dzień.
Zrozumieliśmy, że potrzebujemy MER KA BY. 
Zobaczyłem, że mogę zrobić sam takie urządzenie i zapałałem ochotą do zrobienia we własnym zakresie.
Jednak miałem wahania energii, z praktyki wiedziałem, że jednak trzeba się modlić o radę.
Razem postanowiliśmy, że pomodlimy się do Boga o podpowiedź jak mamy postąpić, czy sami wykonać model, 
czy jednak kupić.
Odpowiedź przyszła błyskawicznie.

2 Mojżeszowa 35:30
I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: 

Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy,
35:31

I napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle,
35:32

 Pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi,
35:33

W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.
35:34

Dał też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan;
35:35

Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w  
fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania  

wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów.

Zrozumieliśmy, że nie powinniśmy sami robić tego urządzenia, że do jego wykonania Bóg powołał odpowiedniego 
człowieka i natchnął go swoim Duchem. 
Wtedy Bóg przemówił do nas pokazując dwóch synów Aarona, jak wzięli nie ten ogień i poginęli.

3 Mojżeszowa 10:1 
Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, 

i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał
3 Mojżeszowa 10:2 

Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem.

Pouczono nas, że te urządzenie jest anteną ściągającą energię Boga, ułatwia korzystanie z korzystnego 
promieniowania kosmicznego oraz zakłóca działanie promieniowania niekorzystnego.
Podnosi wibrację umożliwiając łatwy kontakt z aniołami Boga, Jego  Mocami.

nadswiadomosc.wordpress.com


