7ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
RESPEITO AOS SEMELHANTES

 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 como Adapa, ao encarnar ou reencarnar, Adapa se compromete a
reproduzir-se para garantir a oportunidade de outros entes virem ao planeta Terra sejam eles de mundos
deste Sistema Solar e de outros mundos além.
Reencarnação é processo obrigatório de passagem para aprendizado e evolução. Cumpre ao que encarna
assumir direitos e obrigações nas Leis de evolução de ELYON1.
Para ADONAI semelhante é aquele que encarna e possui a forma ADAPA2.
Evolução é aprender para compreender  יהוהe Sua obra.
Trabalho para  יהוהno significado da LEI é todo ato de mudança que induz a evolução na vida, no
semelhante inclui-se ascendentes e descendentes.
Iniqüidade para  יהוהé todo ato de mudança que produz desigualdade, não traz evolução e corrompe o
significado da LEI.
 יהוהama a todos com o mesmo amor e exige de todos o mesmo respeito a Ele, aos ascendentes,
descendentes e aos semelhantes.
 יהוהfez suas criaturas iguais perante a garantia de seus direitos e obrigação de cumprimentos de seus deveres
perante a LEI e exige a pratica da igualdade e equidade entre os todos os semelhantes nas suas atitudes.
Aos olhos do Senhor Único-Deus, todos são iguais, a distinção provém dos méritos do trabalho em prol da
evolução de seu semelhante3.
ELYON ensina que ascendência e descendência não tira o direito de reconhecimento de justiça pelos atos
junto aos semelhantes. Não se atribui privilégios pelo fato de ser ascendente ou descendente.
Para o Senhor Deus-Único todos são uma única família, o que deve prevalecer é a justiça pelos atos,
pensamentos e palavras, na LEI desrespeitar a justiça é iniqüidade.
Para o Senhor Único-Deus o dever de ensinar e aprender as LEIS começa em ADAPA com a capacidade de
entender.
 יהוהao tempo Dele faz adoecer aos que desrespeitam as LEIS. Aos que não buscam conhecer, respeitar e
ensinar as LEIS aos descendentes, aos ascendentes e aos semelhantes o Senhor retira a saúde a partir da
metade da vida que ADAPA terá.
Os ascendentes que não buscaram conhecer e aprender e, que depois não ensinaram as Suas LEIS ou o
fizeram de forma incorreta e/ou incompleta aos seus descendentes e semelhantes, na decrepitude lhe é
consagrada a prova da ausência da saúde.
Para os olhos de YHWH ensinar aos semelhantes às LEIS é dever de evolução e de gratidão para com
Àquele que lhe concedeu esta vida. Aos Seus olhos mostra evolução e assegura mérito para a proximidade
junto a ADONAI.
אמת יהוה
YHWH é a verdade.
Deus Altíssimo sem igual. – Deus-Único - Inigualável.
Ser humano com a forma atual.
3 O trabalho em prol de seu interesse próprio não gera méritos para aproximar-se do Senhor - Deus.
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