Escólio 1
No estrito sentido das LEIS divinas na Terra.
LEIS SÃO NORMAS IMUTÁVEIS CRIADAS POR DEUS.
A palavra é a expressão sonora do ato da mente. Materializa a criação de Adapa.
Falar mal, mal-dizer e falar sobre as coisas e os outros semelhantes é gerar energias
de criação que produzem Causa e Efeito.
Poder fazer uma coisa, não significa, conhecendo-se a LEI ou não que se deve fazer tal
coisa só porque se pensa que é melhor, mais interessante, mais oportuno ou mais
fácil.
Corromper é quebrar e não cumprir o seu objetivo ou significado.
Adulterar é modificar, adultério é o ato de modificação.
Geração é o agrupamento de espíritos que encarnados formam uma convivência
coletiva no tempo de um Ciclo ou Era. O Ciclo ou Era de Jesus é o de Peixes, iniciou
com a Sua vinda e finda próximo do ano de 2150 deste século.
Jesus, como encarnação manifesta do Senhor, definiu essa como uma geração adultera,
o que significa que é uma geração que modificaria/modificou as LEIS.
Nunca pronunciar o nome do Senhor –Deus de modo desnecessário. Quebra a
harmonia natural dos elementos e das coisas, prejudica de muitas formas a vida da
pessoa.
Provas são elementos para a aplicação do que se aprendeu pela mente, pela
compreensão, em tese, em teoria, mas que precisam ser vivenciadas.
Expiações são revezes na vida experimentados durante uma encarnação pelos erros
cometidos, desvirtuamentos ou modificações das escolhas pré-encarnatórias do
destino determinado por Deus (conscientes ou não) a revelia de Sua vontade ou
contrários das Suas LEIS. Diferentes das provas as expiações são a aplicação da Causa
e Efeito das ações.
Causa e Efeito aprisionam na Terra.
Causa e Efeito trazer dor e sofrimento.
Falar bem, bem-dizer e falar sobre as coisas e os outros nem sempre geram energias
de criação que produzem Causa e Efeito.
Falar o que não se sabe, não se conhece ou não se sabe ou se conhece ampla e
corretamente gera distorção na materialização, gera Causa e Efeito.

Amenokam

Escólio 1
Pensar pode gerar Causa e Efeito.
Amor eleva a consciência a aproximar-se do Senhor Deus, daí atos de Causa e Efeito
podem ser melhor administrados a não produzir revezes na vida.
Muitos já perderam o objetivo de suas encarnações. Seguem nas suas vidas e, porque
mantém suas posses, suas conquistas sociais e aparente ou relativa tranqüilidade
imaginam que estão sob Suas bênçãos. Na verdade, pelo objetivo corrompido, sem
possibilidades de reatarem ou resgatarem os enredos originais, apenas aguardam a
próxima jornada onde expiarão suas faltas.

Fim do Escólio 1
Amenokam.
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