6ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
RESPEITO AOS ASCENDENTES E AOS DESCENDENTES

 יהוהcriou todas as criaturas vivas, é o criador do homem, é o criador de Adapa.
A vida no Sistema Solar pertence e é ato de criação e permissão do Senhor Único-Deus.
Para a continuidade de vinda de entes na reencarnação como Adapa, ao encarnar ou reencarnar, Adapa se
compromete a reproduzir-se para garantir a oportunidade a outros entes virem ao planeta Terra sejam eles de
mundos deste Sistema Solar e de outros mundos além.
Reencarnação é assumir direitos e obrigações nas Leis de evolução de ELYON1.
Ao cumprir o compromisso da reprodução, aos olhos de ADONAI, este assume o compromisso de respeitar,
cuidar, proteger, educar nas normas da moral2 e ensinar as LEIS3 ao seu descendente.
Ao cumprir o compromisso da reprodução, aos olhos de Adonai, este ganha os direitos de ascendência, de
ser respeitado, cuidado e protegido na doença e na decrepitude pelos seus descendentes.
O não cumprimento da Lei ou das normas da moral por parte do ascendente ou do descendente, não justifica
aos olhos de  יהוהo descompromisso do cumprimento de suas obrigações por qualquer uma das duas partes4.
EL SHADAI5 determina que todos passem pela condição de descendência e ascendência para
aprenderem a respeitarem-se uns aos outros.
 יהוהpor vezes não dá direitos a reprodução para alguns para dar oportunidade a estes de amparar e cuidar
dos desprotegidos e desamparados, se assim age, este mostra amor a  יהוהe ao próximo, ganha a posterior sua
libertação na Terra.
Ao que não gerou descendência, na decrepitude receberá de ADONAI pelo que fez ou não de bom, no
amparo e auxílio ao seu semelhante incluindo-se os méritos de outras encarnações.
Nas Leis, exercer os direitos e obrigações de gerar descendência e ter ascendência não desobriga o
cumprimento de outras obrigações que qualquer um tenha que cumprir na Terra.
Nas LEIS o ascendente é responsável por aprender para ensinar as LEIS aos descendentes, é compromisso
de relevância aos olhos Dele.
Determina  יהוהque qualquer outra condição distinta de ascendência e descendência é considerada como
semelhança e ser tratada sem esta distinção.
Determina o Senhor que deve se respeitar a ascendência e descendência alheia como devemos
respeitar a nossa, porque desrespeitar as LEIS que regem a qualquer vida, é desrespeitar a obra e
criação de  יהוהe assim, é desrespeitar ao próprio Senhor - Deus.
יהוה כוח ותהילה
YHWH é poder e glória

Deus-ùnico Altíssimo. – Deus-Único inigualável.
Leis da Terra.
3 Leis de Evolução – Leis de יהוה
4 Nota eterna:- O erro de um não justifica o erro do outro.
5 Deus Todo Poderoso.
1
2

Amenokam

