Escólio 2
No estrito sentido das LEIS divinas na Terra.
LEIS SÃO NORMAS IMUTÁVEIS CRIADAS POR DEUS.
Nada tem significado se não entendermos que existe reencarnação. A Justiça divina se
manifesta pela reencarnação.
Adapa é o conjunto que vive na Terra por determinação do Deus-Criador, possui
quando encarnado, corpo físico, alma (instinto e inteligência com sentimentos) e
espírito (essência que oriunda de Deus).
Animais possuem corpo e alma, não possuem espíritos individuais mas são parte de
um espírito coletivo de cada espécie.
Só Deus gera a eqüidade (equilíbrio – nem mais, nem menos) pois só Ele sabe o que
cada individuo precisa e necessita neste mundo.
Iniqüidade1 é cessar o equilíbrio criado por Deus. A Priori o destino ao re-encarnar é
pré-programado pelo Senhor, que determina aí a equidade. Na vida, o homem em
suas decisões quando são desconectadas das LEIS , nos aprisionam na Causa e
Efeito. A princípio o homem não precisaria ter tantas re-encarnações, mas pela
corrupção e pelo adultério das LEIS, ele mesmo se aprisionou através das Eras.
Tudo o que de bom ou de ruim é entregue, tem por objetivo gerar a equidade a Seu
tempo.2
A Causa e Efeito é a energia que o prende a Terra. O prazer gera a causa a dor anula
o efeito.
É errôneo pensar que as dores de Causa e Efeito são punições, são vivências e
experimentos necessários para dar evolução pela experimentação; para aprender é
necessário experimentar e ter experiências, por isso Deus permite o erro, pois o erro
educa quando experimentamos as suas conseqüências
Tudo o que o Senhor faz tem um propósito. O que Deus dá a mais para um é porque
Dele mais será cobrado, mas todos experimentarão a privação.
Adoecer é a busca do espírito de fazer morrer na alma o material para fazer aflorar o
espírito que é a parte de Deus.
Fim do Escólio 2
Amenokam.
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Equidade equilíbrio justiça. Iniqüidade desigualdade
Através das encarnações. O Tempo de Deus é a eternidade.
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