Escólio 7
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.
Para se ter uma idéia de como são formadas as Orbes Celestiais assim explicamos De
modo bastante simplista, longamente distante da realidade total dos fatos.
Quando na lição 13 se menciona o Menorá em verdade se refere a união indelével das
criaturas com o nosso Criador a partir do momento em que Ele assim manifestou Sua
vontade e a eles deu vida1. Lembremo-nos que partindo-se do Uno, o Criador
formou um par e com Ele um trino na Unidade e daí sucessivamente para a
hierarquia que se divide sempre em pares mas que, pela unidade inicial sempre se
forma um número impar.
O Criador e toda a criação em Consciência forma o que denominamos a Unidade do
Espírito.

1,3,5 e daí sucessivamente..
Quanto mais distante na hierarquia do Uno menor é o acesso ao poder de criação que a
criatura tem na Terra a princípio pelo atraso de consciência e depois pela
incapacidade da forma Adapa2 (o corpo tem limitações auto-impostas pelo seu
código de criação que lhe confere uma genética – ou código genético – que lhe impõe
limites.) Na verdade as duas fazem parte de um conjunto, um espírito atrasado não
ocupa um corpo com variantes de código superiores. Um espírito evoluído
(adiantado) não consegue permanecer muito tempo num corpo incapaz sem
desgastá-lo rapidamente.
Obs.: Não utilizar a regra ao pé-da-letra dentro dos processos de Provas e Expiações.

A grafia do nome
nos identifica pelo olhar e nos sintoniza a Ele, mas não é a
chave ou nome de invocação, mas é um elemento de conexão (sintonia) de
consciência.
Não é um nome que O invoca, mas um conjunto sonoro de elementos da natureza do
planeta3.

Vide explicação sobre o termo na 13ª lição.
O espírito através do tempo de vida molda a forma ou aparência de seu corpo.
3 Vide considerações feitas de modo oral.
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Antigos sacerdotes o conheceram o som ou chave dessa invocação poucos o
conhecem hoje.
Durante nosso dia nos ensinou o Senhor de Todas as Coisas que devemos criar um
tempo reservado só para as coisas Dele.
Ler as Leis sempre em voz alta/falada preferencialmente de pé.
Orar, louvar, agradecer, apenas fechar os olhos (ou não) e sentir, são maneiras dentro
do tempo que reservamos para Deus de nos conectarmos com Ele.
Ele sempre se manifesta presente embora muitas vezes não o percebamos.
A grafia
não é o único modo de se conectar a Ele para percebê-lo.
Quando Ele se manifesta e o percebemos ficamos em paz4.

Fim do Escólio 7
Amenokam.
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Condição dupla necessária.
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