2ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
Para se entender os textos sagrados do Antigo e Novo Testamento é necessário a inclusão das
Chaves de Abertura dos Sentidos de Compreensão1.
1-) O corpo físico é apenas um aparato que abriga os entes em processo de aprendizado.
2-) O corpo físico serve para manter o homem preso neste planeta. Desencarnar é ser livre dele,
embora para aquele que abriga o mal em si ele será levado para outro tipo de prisão ou
confinamento aqui na Terra, em outras dimensões. Aqui é mundo penitenciário.
3-) Existe reencarnação, sem ela nada terá sentido naqueles textos.
4-)
- dispõe sobre a vida dos homens através de suas hierarquias – Quanto mais
elevadas, mais próximos se está do Ser Yahué, quanto menos elevados mais próximos das formas
menos evoluídas de vida. Shatã é o executor da punição de Yahué, Lúcifer é o opositor
aprisionado na Terra. Todos possuem hierarquias.
5-) O planeta Terra acolhe, como outros do Sistema Solar, entes inteligentes de muitos outros
sistemas solares ou estelares.
6-) Encarnar pela primeira vez, significa adotar a forma humana – tornar-se Adapa ou Adama.
7-) Reencarnar significa que se necessita nela permanecer pois não se encontrou a evolução
necessária para se galgar outros mundos ou dimensões mais elevadas, neste Sistema Solar ou em
outros.
8-) Existem muitos corpos de muitas formas com característica humanóides. Existem outras
formas que co-habitam a Terra e o Sistema Solar sem a forma humanóide.
9-) Os mentores nem sempre são humanos Adapas/Adamas, por vezes são humanóides oriundos
de outros sistemas mas que vivem nas zonas visíveis (abaixo da terra e/ou no mar)2 e nas zonas
invisíveis (também abaixo da terra e/ou no mar).
10-)
é o Senhor Solar – o nosso Sol é o Seu Reino, a gravidade são Seus domínios, por
isto Ele é Onipresente, seu limite de poder é o final do Sistema Solar.
11-) Toda a criação emana de Yahué, o próprio Sol é a expressão ou manifestação Dele. Yahué não
é o Sol.
12-) O Sol é também passagem para outros Sistemas Estelares, Yahué é a vontade e está unido á
outras estrelas ou Sistemas Estelares.
13-) Na Terra Adonai desencarna ou faz desencarnar quando ADAPA não está aprendendo
correto ou quando já aprendeu o que precisava para fazer reencarnar novamente e começar o
aprendizado novo.
14-) Jesus/Yéshua é a forma ADAPA do Deus-único, neste ciclo de 2000 anos, rege a Terra, agindo
sobre as hierarquias dos Seus regentes ADAPAS. Sobre todas as formas de vida, quem rege é.
.
Yahué Shamma
Único-Deus está presente.
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São preceitos ou premissas básicas para se compreender o restante das Leis do Criador.
Aqui observamos as entradas para o centro do planeta pelos vulcões, cavernas, montanhas e pelos mares..

