8ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
RESPEITO A VIDA E A TODAS AS FORMAS DE CRIAÇÃO
 יהוהcriou todas as criaturas vivas, é o criador do homem na Terra, é o criador de Adapa.
A vida no Sistema Solar pertence e é ato de criação e permissão do Senhor Único-Deus e Dele emana o
direito de entregar a posse de tudo o que é entregue a todas as formas de vida e a Adapa.
יהוהé equidade e justiça.
Adonai determinou que toda a Sua criação é eternamente inacabada “aos Seus olhos”, para permitir a
manifestação Dele no espírito de Adapa. Adapa deve agir no planeta e nas suas formas animadas e
inanimadas para aprender nelas e nelas pensar, aprender, trabalhar, destruir e reconstruir e assim se
aproximar Dele entendendo a beleza e a utilidade da Criação.
Adonai ensinou a Adapa o entendimento e compreensão do belo e do útil. É agradável aos olhos do Senhor
Único-Deus o zelar com respeito e carinho aquilo que Ele a Adapa entrega a posse, porque tudo pertence ao
Senhor Único-Deus e respeitar a posse entregue, dela bem cuidando é respeitar e reconhecer o que pertence
ao Senhor-Deus.
O Senhor diz que se prevalecer e tirar qualquer forma de vida fere a equidade do direito a vida dada por
Adonai a todas as criaturas vivas.
É crime grave a LEI tirar a vida de semelhante sem que aquele lhe tenha oferecido risco a sua própria vida,
ainda que perdoado por aquele que sofreu o crime, o que rompeu a LEI sofrerá ao tempo de  יהוהa prova do
mesmo crime.1
Ofende ao Senhor tirar a vida de outras criaturas pelo simples prazer de destruir a vida. O Senhor justifica
esta atitude quando esta oferece perigo à vida de Adapa. A vida tirada sem motivo é descontada da energia
vital2 do que desrespeita a criação do Senhor.
 יהוהpermite o sacrifício de matar animais e vegetais para servir de alimento a Adapa, porque na equidade
garantiu aos irracionais e aos menos racionais o mesmo direito.
 יהוהensina que não devemos a nada destruir se não for para reconstruir melhor ou tornar mais útil. É
agradável aos olhos do Senhor destruir para melhorar as formas dentro da lição do belo e do útil.
YHWH determina que pela maior consciência e evolução e proximidade de entendimento da vontade e da
LEI Dele, Adapa é responsável por conservar, melhorar e preservar o planeta, seus sistemas e
principalmente a vida em todas as suas formas, principalmente a de seu Semelhante3.
 יהוהdespreza a indolência4e o desrespeito ao belo e ao útil, mas ao Senhor agrada aquele que promove a
melhora, trabalha pelo aperfeiçoamento da beleza e da utilidade, pela preservação e pela evolução das
coisas vivas e inanimadas e todas as formas.
A Adonai lança luzes sobre aquele que se utiliza do seu tempo na Terra para criar, aprimorar, preservar e
reconstruir o belo e o útil.

יהוה השראה
YHWH Nissi - O senhor é a inspiração
As guerras são elementos desta purgação de Causa/Efeito no código de YHWH.
Efeitos negativos na saúde principalmente ao final da vida – vide Salmo 90 sobre as iniqüidades.
3 Yéshua/Jesus ensinou “Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.”
4 Má vontade e preguiça.
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