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מעשה בראשית – עשר הספירות  
הנוסחה הראשונה שלמדת עליה היא חמשת היסודות, היא חומרי היסוד שמהם מורכב הטבע, הגוף שלך, חלקי התודעה שלך 
ואף העולמות הרוחנים. אך קיום החומרים הנחוצים לבריאת העולם והתפתחותו אינו מספיק. כדי שהעולם, הטבע והאנושות 
לומד את  בני מינו,  יצור חי מתקשר עם  כל  ימשיכו את החיים על פני האדמה, עליהם ללמוד לתקשר עם הסביבה שלהם. 
התנהגות הטבע והעולם על מנת לחיות בהרמוניה. יחסי גומלין מפרים בין יצור חי לסביבתו מובילים למציאות של המשכיות 

החיים ושגשוגם. ולכן על מנת שיתרחש תהליך אבולוציוני היה צורך ליצור גם נוסחת חיבור שתיצור המשכיות והתפתחות. 

מהרגע שבו נברא העולם חלפו שבעה ימים עד שהעולם היה שלם. סיפור הבריאה מסביר שהיה מהלך מסוים עד שהעולם הגיע 
למצב של קיום עצמאי.  ללא צורך בהתערבות נוספת מצד התודעה האלוקית. ברגע ששבת הבורא ממלאכתו ביום השביעי - 

סיים את תהליך הבריאה, העולם התחיל מהלך של חיים עצמאים ברשות בני האדם. 

הגזע  את  ולהמשיך  חיים  ליצר  שבו  החיים  וליצורים  לעולם  שתגרום  מסוימת  בתנועה  צורך  יש  ויפתח,  יתקיים  שהעולם  כדי 
שלהם. האנרגיה הזאת נקראת כוח החיבור, כוח שמתבטא באופן בסיסי ככוח המשיכה. כאשר שני יצורים חיים רוצים להתחבר 
זה עם זה הם עושים זאת באמצעות כלי שנקרא תקשורת. הם מעבירים מסרים ובאמצעות המסרים מתקיימת תקשורת וחיבור 
ביניהם.  תקשורת מתקיימת בין כל היצורים החיים: בעלי חיים, צמחים, חיידקים וחומרים שונים. הם מעבירים מסרים לבני 
מינם או לסביבת המחיה שלהם ומתקשרים בדיוק כפי שהאדם מתקשר ומתחבר לסביבתו. אותה תקשורת ויחסי גומלין בין כל 
היצורים החיים בטבע, התפתחות הגזע האנושי, היכחדות של זנים וגילוי זנים חדשים של בעלי חיים, שינוים שהתרחשו באקלים 
ובמערכות אקולוגיות שונות - כולם קשורים לתהליך שנקרא אבולוציה. תהליך התפתחותי שהתרחש מהרגע שבו נברא העולם. 
תהליך האבולוציה מובא כפירוש לסיפור הבריאה. חז"ל מפרשים כי כל אחד מששת ימי הבריאה מקביל לתקופת שנים ארוכה 
– מאות אלפי או מיליוני שנים. הקוד שהתורה מביאה בסיפור הבריאה מיישב את הסוגיה המדעית של האבולוציה. התורה 

והמדע אינם סותרים, תהליך ההתפתחות הקיומית והאנושית אכן ארך שנים רבות.

בני אדם מתברים לבני אדם אחרים, באמצעות דרכים רבות. אפשר להתחבר דרך דיבור, במגע, בשתיקה, בעשיה משותפת, 
דרך הבעת רגש או אפילו  חיבור דרך מחשבה. כוח החיבור הוא מה שמושך את כל היצורים להמשכיות החיים ולהתפתחותם. 
החיבור לא מסתכם בפעולת התקשורת בלבד, ההמשכיות מתבטאת ביצירת חיים חדשים. כאשר מתקיים חיבור בין אטומים 
ומולוקולות שונות נוצר חומר חדש. כמו לדוגמא מים שמורכבים משני אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן. החיבור של שני 
החומרים השונים באופן זה יוצר חומר חדש הוא מים. כאשר מתרחש חיבור גופני בין שתי בריות נוצר ולד חדש. חיבור שכלי-

יצירתי בין שני אנשים יכול להוליד פרויקטים חדשים, וכן הלאה. מה שצריך כדי שיתקיים חיבור הוא אמצעי תקשורת, ולכן יש 
מספר ערוצי תקשורת מרכזים שמאפשרים את החיבורים השונים בעולם. בעצם הנוסחא שהיה צריך ליצור הבורא היא נוסחא 

ליצירת חיבורים שימשיכו את מהלך החיים בעולם.

מבנה עשר הספירות נקרא גם 'עץ החיים' – הוא מסמל את מבנה הגוף, הנפש והתודעה העליונה של האדם. האדם עצמו 
נמשל לעץ – 'כי האדם עץ השדה'. מבנה עשר הספירות דומה לעץ, מובא בכתבים שזה היה עץ החיים שהיה מונח בגן עדן. 
למבנה יש גזע אמצעי ארוך )גוף הציור(, צמרת )הספירות העליונות( וענפים )הספירות החיצוניות מצד ימין ושמאל(. שלוש 
הספירות העליונות מבטאות תהליכים רוחנים שמתקיימים בעולמות עליונים. שבע הספירות התחתונות מבטאות תהליכים 
למה  ויגיע  הרוחנית  במדרגה  יתעלה  העולם  שבו  בזמן  כי  מסופר  הגשמית.  במציאות  החומר,  בעולם  גם  להתקיים  שיכולים 
ותודעת העולם תעבור  כל עשר הספירות. הטבע, המציאות, תודעת האדם  נעבוד עם  'תודעת משיח'  לפי הקבלה  שנקרא 
התפתחות רוחנית. סוג של אבולוציה תודעתית במסגרתה נוכל לעבוד גם עם הספירות הקשורות לעולמות העליונים. זה אותו 

חלק בתודעה הגבוהה שמשול לעבודה עם יסוד האור, המימד החמישי. 



בעשרה מאמרות נברא העולם 
'בעשרה מאמרות נברא העולם' הוא משפט המפרש את סיפור הבריאה ומוביל אותך להשקפה עמוקה יותר. 'בעשרה מאמרות' 

הכוונה היא לעשרה אמירות שונות שאמר הבורא בתהליך הבריאה.

בספר בראשית אנחנו יכולים לראות כי הבורא משתמש במילה 'ויאמר' בכל פעם שהוא רוצה לברוא משהו חדש בעולם. לאחר 
האמירה כתוב "ויהי כן". לאחר הדיבור מתרחש התהליך הטבעי בבריאה שהתכוון הבורא באמירתו. 

לדוגמא:
"וַיֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי אֹור; וְַיִהי-אֹור"

ין ַמִים ָלָמִים" יל, ּבֵ ִים, ִויִהי ַמְבּדִ תֹוְך ַהּמָ "וַיֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ָרִקיַע ּבְ
ה; וְַיִהי-ֵכן" ׁשָ ַמִים ֶאל-ָמקֹום ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהיַּּבָ ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ ווּ ַהּמַ "וַיֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ִיּקָ

בכל פעם שכתוב "ויאמר" מתקיים שינוי שיוצר מציאות חדשה שלא הייתה קיימת קודם לכן. בגמרא כתוב על הפעולה הזאת 
'אברא כדברא'. מילים בארמית שפירושן 'אני בורא כמו שאני מדבר'. בתהליך הבריאה יש רמז לעבודה הפנימית. בכוח הדיבור 
אתה יכול להתחבר למלאכת הבריאה ולהשפיע על המציאות האישית של חייך. סוג הדיבור והאמירות שיוצאות ממך יוצרות 

את המציאות שלך. 
למעשה בתהליך הבריאה המילה 'ויאמר' מוזכרת רק תשע פעמים. אז למה המפרשים אומרים שיש עשר אמירות?

הפעולה העשירית שעושה הבורא היא פעולה שאינה מתבטאת בדיבור או באמירה כלל. הקבלה מדברת על הפעולה שמוזכרת 
בפסוק הראשון בתורה: "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ". מעשה הבריאה הראשוני מתקיים ללא דיבור, אלא 
בעשיה בלבד. הבורא לא מדבר על הכוונה שלו ולא על הרצון שלו לברוא את העולם. הוא פשוט בורא אותו, כמו שכתוב במילה 
והכוונות. בעצם העובדה שהתורה מתארת רק פעולה ללא הדיבור  'ברא'. הדיבור הוא אמצעי שמגלה החוצה את הרצונות 

הגלוי, היא מנסה להעביר מסר נסתר.

הוא התהליך הראשוני  סוג של תהליך.  גם פעולת הבריאה הראשונית מתארת  הוא שכמו בשאר האמירות האחרות,  המסר 
שבלעדיו לא היה קיים שום עולם. מבחינת הקבלה "בראשית ברא" זאת היא האמירה העשירית שבאמצעותה נברא העולם. 
האמירה הזאת נקראת גם 'מאמר סתום'.  מאמר סתום זה אומר מקום נסתר, נעלם ולא ידוע. מאחר ואין ביטוי גלוי בדיבור של 
הבורא, הפעולה מתבצעת בשתיקה. לא כתוב "ויאמר אלוקים לברוא את השמים ואת הארץ" כתוב "בראשית ברא". נוכחותו 

של הבורא 'כאילו' נסתרת ומתבטאת בפעולה שהוא עושה בלבד.

התהליך הראשוני, העמוק והשורשי ביותר מבחינה תודעתית שאתה כיצור בעל תודעה אנושית יכול להגיע אליו נקרא 'מאמר 
סתום'. הקבלה רומזת לך שיש תהליכים עוצמתים שיכולים להתחיל בריאה מחודשת בעולם שלך. התהליכים האלו הם תהליכים 
שבהם האור נסתר ונעלם בדיוק כמו בתהליך הבריאה הראשוני. אלו הפעמים שבהם החיים מפגישים אותך עם חושך גמור, 
כאילו אין אור בכלל. פעמים שבהם אתה נתקל ברוע, שקר, אכזריות, כאב, עצבות בעולם הפנימי שלך או במציאות החיצונית. 
הפעמים שבהם אתה עומד מול תהומות של ריקנות רגשית שאתה לא יכול להכיל. מצבים אלו נקראים גם מצבים של 'הסתרה' 

והם מקבילים למילים הראשונות בתורה 'בראשית ברא'. 

האמירה העשירית מקבילה לרמות התודעה העליונות ביותר והיא נקראת גם ספירת 'כתר'. לא פשוט לעמוד מול מצבים של 
הסתרה. יש פעמים שאתה מרגיש לכוד במלכודת שאין דרך לצאת ממנה. אין פתרון למצב  ולפעמים אתה אפילו לא מצליח 
להביע את עוצמת הכאב שלך. הקבלה מגלה שדוקא במצבים האלו שבהם כל מה שנותר לך זה לשתוק כי אתה לא מצליח 
למצוא תשובה מאף אדם או מאף מקור, אלו המצבים שבהם האור הכי פעיל ונוכח במציאות חייך. היכולת להבין שמצבים של 

חושך והסתרה הם מצבים זמניים היא פתח היציאה להתמודדות עם התהליכים האלו.

התמודדות עם חושך בעולם הפנימי שלך מתוך ידיעה שהאור קיים ונוכח גם במצבים הכואבים ביותר, היא התמודדות אחרת. 
הדרך הופכת להיות בטוחה והרבה פחות מאיימת. היכולת שלך להכיל רגשית את התהליך גדלה, כי כל מה שאתה צריך לעשות 
זה למצוא משהו שכבר קיים בתוכך. תהליך הפנימי מתוך המצבים האלה, משדר מסר עמוק לתודעה שלך שאומר שאתה בוחר 

לברוא עולם חדש מתוך הכאוס. 

הסוד הגדול ביותר שהעבודה עם עשר הספירות מגלה לך הוא שיהיו קטעים בדרך שאתה תרגיש גמור, מיואש וחסר תקווה 
למצב שלך. מצבים של מבוי סתום שאתה לא תהיה מסוגל לעשות שום דבר כדי לצאת מהם. דווקא במצבים האלו עצם 

העובדה שאתה כבר בתוך תהליך היא תהיה נקודת האור והשפיות שלך.



עשר הספירות בעולם
כמו את חמשת היסודות שאתה רואה כחומרים מוחשיים בעולם, גם עשר הספירות מתבטאות במציאות באופן גלוי. בהקשר 
לטבע ולבריאה עשר הספירות מבטאות את התהליך שעבר העולם עד שנברא בשלמותו. במדרשים מסופר כי הבורא ברא את 
העולם עשר פעמים והחריב אותו. עד הנסיון העשירי בו הצליח לעלות על הנוסחה המדויקת. במהלך הנסיונות הללו היה עליו 

ליצור נוסחה נכונה שתגרום לחיבור, חיים והמשכיות טבעית של הבריאה כולה.

נוסחת החיים שיצר הבורא מחולקת לעשרה שלבים. הבריאה עצמה מחולקת לשבעה ימים כאשר בכל אחד מן הימים מתקיימים 
תהליכי חיים שונים ביקום. תהליכי החיים הללו הם  חוקי טבע ביולוגים, כימים, אסטרונומים ופיזיקלים שונים שעל פי הם מתנהג 
יישם  דוגמאות לתהליכים שאותם  – אלו  ושפל  גאות  כוכבי הלכת,  כוח המשיכה, התנהגות  חוקיות הזמן,  ולילה,  יום  העולם. 

הבורא בתהליך הבריאה. 

בתחילה הבורא בורא את שני הכיוונים העיקרים שמים וארץ, למעלה ולמטה. ביום השני הוא מבדיל בין המים שנמצאים בים 
לבין הרקיע בשמים.  הוא יוצר הבדלה בין רמת דחיסות החומר, באוקיינוסים ומקוואות המים המים נוזליים וניתן לחוש אותם.  
יותר.  והמים הופכים לעננים. ככל שמתקרבים אל הארץ כך החומר הופך לדחוס  יותר  בשמים רמת דחיסות החומר נמוכה 
ביום השלישי מפעיל הבורא את מערכת הניקוז של העולם ומגלה את היבשה. היבשה נפרשת לארבעת הכיוונים – צפון, דרום, 
מזרח ומערב. המים נקווים למקום אחד, אל הים, ובכך מסמלים את התנועה פנימה והחוצה. ביום הרביעי מסדר הבורא את 
גרמי השמים ואת המאורות: השמש, הירח והכוכבים.  הוא יוצר מסגרת מאורגנת של זמן קבוע ומאציל סמכויות לכוחות הטבע 

להנהיג את העולם בחוקיות קבועה. המאורות משפיעים גם על הזמן, עונות השנה ואיתני הטבע. 
לאחר שסביבת המחיה מוכנה, יש צמחים, עצים ומערכות שונות המקיימות תנאי מחיה עצמאים. הבריאה ממשיכה ומתעלה 
ליצירת היצורים החיים על פני האדמה. הדגים, חיות המעמקים, עופות השמים, זוחלים, חרקים ובהמות, לכולן תפקיד חשוב 

בהמשכיות הטבע והעולם.

הגשמי  בעולם  דבר  כל  מרכיבים  הקודם  בפרק  למדנו  עליהם  היסודות  חמשת  כי  הוא  הקבלה  אותנו  שמלמדת  חשוב  פרט 
ואילו  ואויר.  ומים. בעלי החיים מורכבים מהיסודות אדמה, מים  ובעולם הרוחני. צמחים לדוגמא מורכבים מהיסודות אדמה 
מלאכים שמסמלים כוחות רוחנים, מורכבים מהיסודות אש ואויר בלבד. מה שמשתנה בין בריה לבריה זה אופן ומינון החומרים 

שמרכיבים אותה. עשר הספירות יעידו על המידות הנכונות בהם יש להשתמש על מנת לברוא כל דבר בעולם.

ביום הששי הבורא עושה פעולה נוספת כאשר הוא בורא את האדם. כמו בטבע, גם בתהליך בריאת האדם הוא משתמש באותן 
נוסחאות. אך לעומת הטבע שבו הוא משתמש בשלוש יסודות בלבד, כאשר הוא בורא את האדם הוא משתמש בכל חמשת 
היסודות. הוא יוצר את האדם לפי אותה נוסחה בדיוק שבה ברא את העולם והיצורים החיים, אך מכניס שני רכיבים חשובים 
שלא היו קודם. שני הרכיבים שהכניס הם רכיבים רוחנים אשר מיוחסים למלאכים ולעולמות עליונים בלבד, ואינם מתקיימים 

באף בריה בטבע פרט לבריה שנקראת אדם.

הבורא מתכנן את האדם בצורה כזאת שיכלול את כל כוחות הבריאה בתוכו גם כוחות רוחנים גבוהים יותר מהטבע. זאת על 
מנת שיוכל לקיים את תפקידו בעולם הזה כמגשר בין שני העולמות: העולם הרוחני והעולם הגשמי. מאחר והאדם מורכב מכל 
החומרים וכל סוגי התהליכים הוא יכול לטייל בין עולמות באמצעות תודעתו בלבד ולהעביר מסרים בין העולם הנמוך ביותר 

לבין עולמות רוחנים. 
היסודות  נוכחות  יותר.  מפותחות  מודעות  רמות  לו  להעניק  מנת  על  האדם  בבריאת  הרוחנים  ביסודות  גם  משתמש  הבורא 
הרוחנים בהרכב הבריאתי שלך כאדם, הם אלו שמאפשרים לך להתחבר לתודעה גבוהה כל הזמן. אפשר לקרוא לזה מעין 
נציגות אלוקית קטנה שניתנה לכל אחד. באמצעות אותה נציגות של אור שטמון בך אתה יכול להשתתף בתהליך הבריאה כל 
הזמן. ברגע שאתה עושה תהליך פנימי אתה הופך להיות חלק פעיל בבריאה של מציאות מחודשת בחיים שלך. תהליך שיוצר 
חיים בעולם הפנימי שלך, ישפיע החוצה אל הסביבה את החיים שנוצרים בתוכך. הבורא הבין שכדי שהאדם יוכל ליצור חיים 

והמשכיות בעולם הזה שמכיל הרבה חושך, עליו לקבל מעט מהכוחות האלוקים. 

ואותו הרכב חומרים  נוסחאות  ליצירת האדם. אותן  יצירת העולם  בין  יכול להבין שיש הקבלה ברורה  מסיפור הבריאה אתה 
שמרכיבים את הטבע, מרכיבים גם את האדם. עבודה עם הכלים והלימוד בספר שמבוסס על נוסחאות אלו מאפשרת השפעה 

יסודית על כל חלקי הנפש – כולל החלקים הרוחנים בתודעה.



עשר הספירות בתא
היחידה הקטנה ביותר המרכיבה כל בריה בעולם היא התא. מבנה ה DNA הנקרא גם 'גן' הוא החלק בתא המכיל את המידע 
החשוב ביותר לקיום החיים בעולם. ללא המידע הזה לא לטבע ולא לאדם הייתה המשכיות. ה DNA הוא ספר זיכרונות המכיל 
את המתכון ליצירת היצור החי, הוא ממוקם ושמור היטב בגרעין התא. אם לא היה DNA התאים לא היו זוכרים את תפקידם 
הקוד  הוא   DNA ה  הכחדה.  בסכנת  עומדים  היו  והעולם  האנושות  הטבע,  המשכיות.  לקיים  כיצד  יודעים  היו  לא  הם  ויעודם, 

שאחראי על יצירת המשכיות החיים.

ה DNA מוגדר כ"ספר המתכונים" של התא, הוא מכיל את כל המידע הדרוש לתא על מנת לייצר את החומרים הנחוצים לבניית 
הגוף. למבנה של מולקולת DNA יש סדר קבוע החיוני ליצירת גוף בריא ומתפקד. כל סטיה מהמידע הדרוש לגוף יכולה לגרום 
למחלה או פגמים גנטים. לפי המידע השמור בו כל תא ותא יודע את תפקידו בגוף. המידע מכיל גם את הדרך לייצר את חומרי 
הגוף הקשורים לתפקידו. לדוגמא תא של עצם צריך לייצר חומרים הקשורים לעצמות, ואילו תא של מערכת העצבים יעבוד עם 
חומרים אחרים. מעבר ליעודו האישי של כל תא,  הוא מכיל את המידע על הגוף כולו: גובה, מבנה גוף, צבע עור, שיער ועינים 

וכן השפעות אישיותיות והתנהגותיות.

תא DNA יכול להיות של כל יצור חי: אדם, בעל חיים, צמח או כל אורגניזם אחר )אפילו לחיידקים יש DNA(. הוא יספק את כל 
המידע על גופו הפיזי ואופיו של אותו נברא. האקלים הנחוץ לו, תנאי המחיה, החומרים שמרכיבים אותו ואישיותו. ה DNA יכיל 

מידע שמתקבל גם מהדורות הקודמים ההורים והשושלת הרחוקה של אותו הנברא. 

תא DNA בנוי משתי שרשראות המחוברות על ידי ארבע חומצות גרעין. המבנה דומה למבנה של סליל. זה הוא מבנה קבוע 
שחוזר על עצמו, וגם הסדר של ארבע חומצות הגרעין. מה שמשתנה בין כל היצורים החיים הוא התוכן של ספר המתכונים. לפי 
ההוראות הכתובות בו יודע התא באילו חומרים להשתמש ובאיזה מינונים. כך מגשים התא את יעודו ותורם לבניה ותפקוד של 

הגוף כולו.

לדוגמא, מאחר וכל אדם נוצר מחומרים שונים ומחיבור DNA של הורים שונים לכל אדם יש תוכניות בניה ספציפיות. מצד אחד 
כל בני אדם בנוים באותה צורה. לכולם יש ראש שנמצא למעלה , ידים ורגלים שנמצאות בצידי הגוף. איברים פנימים ומערכות 
גוף שמטרתן לשמור על תפקוד הגוף התקין. ולכן ה DNA יכיל את המידע החשוב הזה לבנית הגוף הפיזי והאיברים של אדם. מה 
שיהיה שונה בין אדם לאדם מבחינת ה DNA יהיה הדרך שבה האדם מתבטא: מראה חיצוני, גובה, משקל, צבע עיניים ושיער, 
חוזק הגוף, רגשות, כישרונות, רצונות, חלומות, אישיות, אופי טבע התנהגותי. התנהלות הנפש והתודעה, והמראה החיצוני של 

כל אדם משתנה בהתאם להרכב הגנטי שלו.



עשר הספירות – DNA רוחני 
מבנה של מולקולת DNA בנויה בצורה זהה למבנה עשר הספירות. הסליל מורכב משתי שרשראות שנמצאות בצדדים – מקבילות לקו ימין ולקו שמאל 
בעץ החיים. נקודות המפגש האמצעיות בין השרשראות, שנוצרות דרך ארבעת חומצות הגרעין, מסמלות את הקו האמצעי בעץ החיים. לפי המדע הקו 

האמצעי שמחבר את שתי השרשראות נקרא גם 'סולם'. 

כמו מולקולת DNA עשר הספירות קשורות לצבעים, מרקמים, מבנה, איברים, טעמים, תנועת האנרגיה בגוף, רגשות, התנהגות, אישיות אופי, כישרונות 
ועוד. ההקבלה הרוחנית של התורה לשרשראות סלילי ה DNA שמסמלות את ההיבטים השונים הוא מבנה עשר הספירות שנקרא גם לפי הקבלה 'סולם'.

החיבור בין היסודות לבין הספירות יוצר מבנה רוחני זהה למבנה של מולקולת DNA. הרכיב הקטן ביותר בטבע של כל יצור חי, מכיל את אותן נוסחאות 
בסיס שבהן השתמש הבורא על מנת לברוא את העולם. 

זיכרון גנטי 
DNA שלו.  DNA שלך מורכב מהפריה של שני גופים שונים שתרמו כל אחד את שרשרת ה  DNA כספר זכרונות מכיל מידע מהדורות הקודמים. ה  ה 
ואת המידע של השושלת כולה. הפרעה או סטיה ברמת הגנים – בסדר או  זוכרת את המידע של ההורים שלך,  DNA החדשה שנוצרת   ה  מולקולת 

בהיבטים השונים של מבנה ה DNA יכולה לגרום למחלה, מום, או פגם גנטי אצל היצור החי.

אותו הדבר מתרחש גם מבחינה רוחנית. לפי הקבלה כפי הזיכרון של התא שמכיל את המידע הגופני, כך גם התאים בגוף מכילים את המידע הרוחני.

יש משפט שמסביר את העיקרון של ההשפעה הדורית: "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". המשפט מתאר תהליך שמתרחש אצל ההורים אך משפיע 
על הילדים. האבות הם אלו שאכלו את פרות הבוסר, אך השינים של הבנים שלהם מושפעות מכך ונחלשות. לפי תורת הקבלה כל אדם מקבל דו"ח 
התמודדות בעולם הזה שמורכב גם מהתכונות הלא מתוקנות של הוריו. התמודדויות בתחומי חיים שונים, תכונות אופי ודפוסי התנהגות שלמד בבית 
הוריו יכולים להיות חיובים ויכולים להיות גם שלילים. את אותם התמודדיות הוא קיבל לא רק כי גדל איתם באותו בית, אלא מאחר והוא גם קיבל מהם את 
ה DNA הרוחני. ההורים מעבירים אל הילד לא רק את החומרים הנחוצים לבנית גופו אלא גם חלק מעולמם הפנימי. רגשות, דפוסי חשיבה, כישרונות, 
פוטנציאל גלום, רצונות וחלומות. כולם חלק מהמסע האישי שלך בעולם הזה שמושפע גם מהמידע הרוחני של השושלת שלך. תהליך פנימי שמחובר 

להשפעה רוחנית מסוגל לעזור לך בתיקון תכונות אופי שאתה מכיר שנים רבות, אפילו מזמן הילדות המוקדמת.

החלקיק הקטן ביותר שמכיל את הזיכרונות החשובים ביותר מכיל את המידע החומרי והמבני של כל יצור חי. חיידקים, פטריות, צמחים, פירות וירקות, 
DNA שמורכב באותה נוסחה בדיוק. העולם כמבנה גדול והתא כמבנה קטן זהים בחוקיות ובחומרים שיוצרים אותם.  בעלי חיים ובני אדם לכולם יש 
חכמת הקבלה קוראת לנוסחה הזאת 'מעשה מרכבה'.  מעשה מרכבה היא החיבור של עשר הספירות וחמשת היסודות ביחד. הוא התחום הלימודי 

והמעשי מתורת הסוד בו עסקו הצדיקים שנכנסו לפרדס.
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