Escólio 6
No estrito sentido das LEIS divinas na Terra.
LEIS SÃO NORMAS IMUTÁVEIS CRIADAS POR DEUS.
Nunca esquecer; Sem a reencarnação a Justiça Divina não poderia ser aplicada.
O Tempo do Senhor é a eternidade.
Conhecer e observar a LEI é o primeiro dever. Cumpri-la é o segundo.
O prazer é a satisfação dos sentidos físicos. A moderação é o limite de qualquer
forma de prazer. Tudo o que traz entorpecimento dos sentidos, eventuais danos ou
malefícios ao corpo físico tem que ser observado e coibido.
Álcool e qualquer tipo de drogas ingeridas, injetadas ou inaladas que alteram a
percepção, a consciência, a atenção ou inibem os sentidos de alguma forma, devem
ser atentamente observados, disciplinados quanto ao não uso ou regular-se a
quantidade ao mínimo para não gerar danos ao corpo, a alma, a vida, as relações
entre os semelhantes e a família (ascendentes, descendentes e colaterais).
Qualquer substância ingerida, injetada ou inalada sem regramento, aviltando-se na
quantidade que causa danos ao corpo comprometendo a saúde, o bem-estar, o
equilíbrio da razão, do senso, da harmonia e a vida como um todo, deve ter seu uso
disciplinado pela razão, bom senso e consciência para proporcionar a maior
longevidade do corpo e portanto do tempo de aprendizado nele no planeta, o tempo
determinado pelo código de YHWH não é aqui questionado.
Substâncias que agem no Sistema Nervoso Central são prejudiciais à percepção,
equilíbrio, bom senso e ao raciocínio estruturado e a saúde como um todo. As
quantidades são determinantes para a mensuração dos danos.
Existem substâncias geradas no próprio corpo tem efeito de drogas ingeridas,
injetadas ou inaladas. No desequilíbrio formam vícios que comprometem a
consciência requerida no aprendizado no planeta, pois distorcem a realidade das
coisas criando ilusões que afastam das LEIS.
O ato sexual sem regramento produz uma série de ilusões, alteração de percepção,
induzem ao vício, por vezes a distorção de comportamento e percepção de valor
humano entre as pessoas. A atitude sexual deve ser regida por regras ou princípios
humanos de elevação moral e não apenas atos de expressão animal. As pessoas
devem se valorizar enquanto criaturas divinas que portanto emanam de uma Luz
Criadora e valorizar o seu semelhante como criatura que emanam do mesmo
Criador.
Amor nada tem a ver com sexo e sexo nada tem a ver com amor. O que aproxima o
homem da divindade é o amor. Sexo é instinto (o primeiro é o da reprodução),
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envolve a ação de hormônios, fantasias ou ilusões (do pensamento, de crenças,
comportamento condicionados etc.), e ação física. Envolve uma série de pensamentos
e sentimentos que acionam mecanismos do corpo para a ação sexual, mas repetindo
não é e nada tem a ver com amor.

O fato de que algumas pessoas fazem sexo com quem ama, não significa que o ato
seja necessariamente um ato de amor.
O amor aproxima as pessoas para a comunhão do belo, do útil. Faz as pessoas se
respeitarem, serem fraternas e conviverem de melhor maneira.
Relembrar: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 O Senhor – Deus tem sempre um propósito para todas as coisas.
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Equidade equilíbrio justiça. Iniqüidade desigualdade
Através das encarnações. O Tempo de Deus é a eternidade.
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injustiça.

