9ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
 יהוהcriou todas as criaturas vivas, é o criador do homem na Terra, é o criador de Adapa.
Para o Senhor Deus-Único, Adapa é impuro e inapto a compreendê-Lo.
O grau de sua pureza advém da capacidade de amar, sentindo e expressando em pensamentos, atos, gestos e
palavras seu amor.
Evolução é saber zelar e honrar os pensamentos, a palavra, os gestos e as atitudes.
Pureza e evolução aproximam a consciência de Adapa de Adonai.
De modo geral o Criador não se manifesta à Adapa, mas muitas vezes se mostra para as outras criaturas.
 יהוהsempre está ciente de tudo o que acontece com a criação e Suas criaturas.
A gravidade no Sistema Solar é Sua projeção, Ele é a parte do Sistema Universal.
Adapa não compreende o que representa este poder, é o poder que organiza e mantém as coisas como elas
são. Só Ele, o Senhor Deus-Único detém e é o poder da Criação.
Quando o senhor Deus-Único se apresenta “em formas”, Adapa não o percebe nos sentidos se Ele não
quiser. Adonai só se mostra se assim Ele quiser.
O Senhor se apresenta sob qualquer forma que queira ser reconhecido, é capaz de assumir a qualquer uma,
mas não possui nenhuma.1
Yéshua é o Espírito do Senhor em forma Adapa, criado foi para ser visto, reconhecido e, nos ensinos Dele
ser compreendido pelas formas Adapa de vida do planeta e fora dele. Rege aos Adapas do Sistema Solar
desde sua vinda encarnatória à Terra até aproximadamente ao ano 2150 de nossa Era. Outro depois virá.
 יהוהtem outras formas de outros regentes para outras formas de vida. Aquelas são partes Dele para agir,
ensinar e evoluir as Suas criaturas em Seus domínios.
O Senhor Deus-Único age no passado, presente e futuro, para Ele o tempo como o entendemos não existe,
por este motivo Suas ações e desígnios não podem ser contestados, Adapa não tem capacidade de
compreender como o Senhor pensa e porque age do modo como age..
Adonai pensa como Adonai em Sua excelsa grandeza e poder, o homem somente pensa só como homem,
como Adapa. Por isto existem os intercessores e intermediários nas hierarquias de alcance celestial, para
fazer a ligação de compreensão entre os desígnios de Elyon e a consciência de Adapa, através deles a vida e
Seus desígnios tornam-se via de mão dupla para evoluir a consciência.

יהוה כוח ותהילה
YHWH é poder e glória
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Por vezes, uma chama que não queima, uma luz que brilha mas não ilumina .

Amenokam

