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GNÓSTICOS  AGNÓSTICOS 
 

 

EFEMERIDES & REFLEXÕES 

 

(NT: efemérides em linguagem jurídica siginifica livro de acontecimentos sucedidos) 

�Dos Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e Rabolú, de sua Doutrina Gnóstica e a Instituição 

Movimento Gnóstico Cristão Universal, por um antigo discípulo de sua Doutrina.� 

 
No ano 1.950 se edita e lança aos quatro pontos cardiais do saber a extraordinariamente 

revolucionária Obra "O Matrimônio Perfeito", do V.M. Samael Aun Weor, no ano justamente declarado 
pelos Pontífices Romanos, "Ano Santo", ano em que foi julgada a humanidade, condenada "ao 
abismo, ao abismo, ao abismo", e no qual, como antítese desta Doutrina Gnóstica, proposta na Obra 
em referência, aparece, com forçza inusitada, o tristemente célebre "Movimento Hippie�. 

Se dão assim as duas correntes de pensamento que haveriam de concretizar em "o Ser ou não 
Ser" da Filosofía. 

A humanidade inteira constituímos o que se chama "A Grande Família" e esta se define em 
duas notáveis forças de pensamento, sentimento e ação, obviamente OPOSTAS, denominadas LOJA 
BRANCA vs. LOJA NEGRA. 

Loja Branca são todas as Essências, mal chamadas Almas, que buscam e lutam, através dos 

corpos onde estão prisioneiras, por alcançar do labirinto de "Escolas" e teorías, depois de 
indescritíveis �idas e vindas� de sofrimento, a Doutrina Síntese que lhes marque ou assinale, 
inequivocamente, o caminho INICIÀTICO DA LIBERAÇÃO para ver se a alguma lhe é dado logra-la.  

A Loja Negra são as outras Essências, ou mal chamadas Almas, as que no fundo em si não 
lhes interessa essa senda ainda que normalmente sofram o indezível, as que sempre "viajam" à 
desintegração, assim estejem cheias de boas intenções. 

Em todo caso, toda Essência que ao final do ciclo não logre seu próprio "DESENVOLVIMENTO" 
FRACASSA CÓSMICAMENTE, crea-se ou não, queira-se ou não. Lei é Lei nas Esferas da 
Consciência objetiva. 

A Doutrina Gnóstica entregada pelo V.M, Samael Aun Weor, como dador da Doutrina da síntese 
para esta humanidade e vivenciada pelo V.M. Rabolú, é a OBRA EM SÍ REALIZADA por seu SER 
ÍNTIMO, transcrita à humanidade em forma clara, simples e concreta, em seus numerosos livros 
escritos, selecionada estritamente em suas cinco últimas Obras, a saber: "Sim Há Inferno, Sim há 
Diabo, Sim Há Karma" ; "O Mistério do Áureo Florecer", "As Três Montanhas", A Grande Rebelião", A 
Psicologia Revolucionária", graciosa e sabiamente explicadas, mui clara e sinteticamente, pelo V.M. 
Rabolú, vivenciadas em seu próprio processo Iniciático da LIBERAÇÃO. 

Para que a TEORIA transcrita à livros destes PROCESSOS INICIÁTICOS chegasse à 
humanidade, fundou-se a Instituição "MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA 
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COLÔMBIA", dado pelo V.M. Samael Aun Weor em 13 de Outubro de 1.960, reconhecido 
oficialmente conforme a Resolução no. 050 de 20 de Fevereiro de 1.961, pelo Governo de Magdalena, 
República da Colômbia". 

Se abriu pois ao mundo a porta da Doutrina Gnóstica com a monumental Obra "O Matrimônio 
Perfeito" publicada no ano de 1.950 do V.M. Samael Aun Weor, Avatara desta Nova Era de Aquário, 
a que seja dito de passagem, se iniciou no dia 4 de fevereiro de 1.962, entre as 2 e às 3 da tarde.  

Eu regressei à Gnosis em janeiro de 1.969, conforme as Leis de Retorno e Recorrência.  Por 
essa data meu mundo era um completo naufrágio; problemas econômicos, sociais, familiares; falta de 
toda religião, descrédito, miséria, etc., etc.; para cúmulo dos males me havia enredado com isso da 
hipnose, magnetismo e toda essa caterva lárvica, bruxaria de baixos fundos. 

Chego pois à Gnosis no momento preciso. 

A Obra escrita pelo V.M. Samael Aun Weor não só tocaba a fundo as quatro colunas do Saber: 
Ciência, Filosofia, Arte e Mística, senão que destampava toda essa podridão de teorias estabelecido 
como A CULTURA, como O SABER e o cituava, o confrontava, ante a CIÊNCIA PURA. 

Descrever o impacto que este assombroso conhecimento me causou, é algo impossível 
francamente. 

Por então havia em Medellín dois CENTROS de Estudos, um em Belém, chamado o 
"RACOCKZY", primeiro Centro aberto nesta cidade e outro, o segundo, chamado o "AUROS", o qual 
se abriu na travessa Carabobo, cruzamento Rua Perú, com pessoal que se havia saído do 
"Racockzy", a este Centro Auros me levaram a mim uns bons amigos, dadas minhas bruxescas 
inquietudes. 

Sentir-se alguém Missionário, Instrutor, Missionário Local, Departamental, Nacional, 
Internacional, sacerdote, ou Ísis, era algo grandioso, quase sobrenatural. 

Que um tonto qualquer, da pocilga do campo, ou da cidade se viesse e sentisse REVESTIDO, 
COM TÚNICA e tudo, de Sacerdote ou Missionário, com todos esses poderes de Ritos Mágicos, 

Conjurações e Exorcismos, resultava insólito, assombroso. 

Havia no ambiente uma força tal que sobrepegava, que nos penetrava até a medula dos ossos. 
Era algo que se sentia no sangue e na carne, algo que não se pode descrever. 

O anúncio da visita a tal ou qual cidade de um "irmão", de um "Missionário" Nacional ou 
Internacional, era algo assim como a chegada de um Granfr Ser, de um Gurú, de um Papa chiquito; 
descrever isto seria tanto como escrever um libro. 

As viagens ao Summum Supremmum Santuarium da Serra Nevada de Santa Marta, os jejuns 
alí de 9 à 40 dias, a visita de um "Grande Mestre", como "O SOBERANO COMENDADOR", o 
encontro e a caida de joelhos ante essa "MAJESTADE", francamente, é impossível descrevê-lo assim 
à ligeiro; estes acontecimentos levariam livros ... 

Pronto estive na linha de fogo, em pleno campo de batalha. Participava de todo evento, figurava 
aqui e alí; ocupava uns e outros cargos no campo da Política POSCLA, na LITURGIA, na Missão, no 
Apostolado, etc., etc., etc. Me havia feito sentir e obviamente a medida que ampliava meu campo de 
ação também apareciam as "guardiãs" e os envejosos.  Um sempre se move, em cada existência, 
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dentro de círculos recorrentes, por isso alí se encontram os casais, se jogam as cartas: elas, 
revestidas de Ísis, de pureza, de fragância, eles de "Príncipie Azul"... Naquele ambiente saturado de 
MAGIA, de ruptura do horrendo tabú e infernal prejuízo clerical, esse sentir e palpitar de Natura, tudo 
era possível. Apareceram os Don Juans e as Donas Ineses ao par que os ingênuos recorrentes. E 
caímos porque sim, e caímos porque não... 

Não era a DOUTRINA de nosso Gênio e Superhomem, Samael Aun Weor mas Ele havia 
"atirado todos seus anzóis ao imenso oceano de naufrágio humano" para ver se do "afogado sequer 
se tirava o sombreiro�... 

Apareceram os traidores, os oportunistas, os mercadores, grandes e pequenos. O botín era um 
povo, povo dos "chamados". 

Antes de meu ingresso a estes estudos havia intentado em vão "ir-me aos Estados Unidos, ao 
U.S.A. Nunca tive êxito, sempre me rechaçavam.  Um belo dia, vivindo nestas inquietudes 
intensamente, me ví em sonhos chegar à cobiçada janelinha do Consulado Americano, a data, 
situado na Avenida La Playa cruzamento com Junín, justamente quase diagonal de minha oficina, 
decorada então com retratos e cartas de todos os Mestres; se me receberam os papéis, e sem 
demoras nem perguntas me selava o visto de ingresso aos U.S.A. Efetivamente, enchi papéis, me 
apresentei e sem mais, me deu no ato visa múltiplo aos Estados Unidos.  Alí tinha que cumprir a 
Grande Missão de estabelecer o Movimento Gnóstico, como me confirmara o V.M. Samael Aun Weor 
pouco depois e o que em efeito se deu. 

Eu saí em 17 de junho de 1.972. 

Sofri o indizível nos Estados Unidos; enfermo, pobre, despejado dos médicos, só no princípio, 
ilegal ante suas autoridades, atacado pelos traidores, mas triunfalmente se estabeleceu a GNOSIS 
nos Estados Unidos. 

Para fins de 1972 - Dezembro - se dava o primeiro Congresso Gnóstico Internacional em San 
Salvador, O Salvador. 

Da Colômbia viajaram aviões expressos e alí, sob os auspícios e direção do Soberano 
Comendador, Grande Apóstolo da Magna traição à Loja Branca, a seus Mestres e a um mundo de 
adormecidos, até se assinou SALÁRIO desde o Avatara até aos escrieventes. Foi então um festim de 
mercadores, todavía existem os "ANAIS" daquele vergonhoso evento de "Lobos vestidos de ovelhas". 

A Doutrina pois, o que dela se entendia, tomou prontamente vôo; suas obras haviam chegado 
ao Sul da América, ao Centro, ao Norte; a Europa e até a África.  Esse desenvolvimento literal estava 
em todas as esferas. 

 
Muitos a odiavam de morte, a desfiguravam e atacavam.  
 
Uma grande tormenta subterrânea ameaçava tudo. 

A gloriosa doutrina Gnóstica se havia desviado sutilmente, se havia convertido em CULTO, tal e 
como sucedeu às grandes Doutrinas dos tempos idos, ao Taoísmo, Budismo, Mazdeísmo, 

Cristianismo, etc., etc., as que se converterm em seitas mortas, em NEGÓCIOS. 
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Porém vivia o V.M. Samael e Ele impediria, como o SENHOR DA FORZA, que sua DOUTRINA 
SÍNTESE DA HUMANIDADE, se perdesse, se a comesse Satán. 

Pelo ano 1.974 o V.M. Samael Aun Weor, declara REENCARNADO ao V.M. RABOLÚ, JUIZ DO 
TRIBUNAL DO KARMA, na PESSOA conhecida como JOAQUÍN ENRIQUE AMORTEGUI 

VALBUENA e "em pleno cumprimento de seu Ministério", lhe reconhece, lhe publica, lhe entrega o 
estabelecimento da NOVA ORDEM NO MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTIÃO UNIVERSAL e 
RESPALDA EM ABSOLUTO TODAS SUAS DETERMINAÇÕES afim de dar uma nova oitava e salvar 
a INSTITUIÇÃO DA ENTROPÍA A QUE A HAVIAM LEVADO OS TRAIDORES, os que haviam 
estabelecido o jargão do CULTO e institucionalizado uma série de agrupações, Órdnes, Seitas, e 
invadido o mundo Gnóstico com Circulares, Escritos, interpretações e livros de toda classe, onde os 
livros LITÚRGICOS COM TODA SÉRIE DE RITUAIS ERAM OBRAS SECRETAS E OCULTAS. 

O V.M. Rabolú intensificou sua missão internacionalmente e rápido foi perseguido, difamado e 
atacado por Julio Medina Vizcaíno, sua elite Mundial de sequazes a quem havia enchido de títulos, 

cargos e mandamentos para numerossísimos grupos em quasi todos os países, os que viam no 
Grande Traidor (Julio Medina Vizcaíno), o Guia indiscutível do Movimento, a quem fanticamente 
veneravam como "o Mestre do Amor", isto é, O CRISTO. 

A mim me tocou conhecer, no próprio campo da batalha, todo este processo e pude verificar 
nas Obras que me foram dado escrever mais tarde - as que já não tem razão de ser - como, "OS 
TRAIDORES do CRISTO TRIUNFANTE Samael Aun Weor", e/ou "Dos Sagrados Rituais Gnósticos à 
Falsa Igreja". 

Para o ano de 1.975 já os interesses dos traidores tinham andando uma terrível confrontação, a 
que tocaria de frente até ao próprio Avatara, V.M. Samael Aun Weor, em sua mesma intimidade. 

"Se deu o Grande Encontro (Dezembro de 1.975) no Sammum Supremum Santuarium, Templo 
de Mistérios Maiores da Serra Nevada de Santa Martha, Colômbia, se prendeu "a isca", voaram 
cabeças à direita e esquerda... 

Síntese Epistolar preciosa daqueles tempos de guerra à morte se resumen, esplendorosamente 
em sua forma como em seu conteúdo na Obra editada pelo Movimento Gnóstico, em abril de 1.992, 
entitulada "A NOVA ORDEM". 

Se convocou pois, ao mais grandioso Congresso Internacional do último tempo desta 

humanidade, a levar-se a cabo entre 27 de outubro e 3 de Novembro de 1.976, em Guadalajara, 
Estado de Jalisco, México. 

A este Congresso fomos convocados todos os Membros dos quatro pontos cardiais da terra, 
assistidos por uma força sobrehumana. 

A mim me tocou preparar e conduzir uma Delegação como de 30 Membros, integrantes dos 
diferentes Grupos que sob minha responsabilidade agora estavam dispersos nos Estados Unidos. 

Falar deste Evento Gnóstico é desfigura-lo. 
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É algo que só quem o viveu intensamente pode sentí-lo. Alí, em cada instante, em cada palavra, 
em cada movimento, a elocuencia da Sabedoria do V.M. Samael Aun Weor, deixava, no fundo da 
alma, um silêncio abrasador. 

Naquele Banquete de Encerramento, reunidos todos alí, à grande mesa de toalla branca, 
compartilhavamos, ante o trovejar do mundo de misérias, ainda inadvertidos, os Demônios que nós 
somos, com aquele par de Seres Divinais, prissioneiros de humanas figuras que por Amor à 
Humanidade se davam, conhecidos como, o V.M. Samael Aun Weor e o V.M. Rabolú. 

Sobra anotar aqui que, o nivel esotérico destes dois Seres, não há alguém no mundo que possa 
situá-lo, nem pressumidamente sequer. 

Nol Congresso de Guadalajara 1.976 se autorizou o Terceiro grande Congresso Internacional a 
realizar-se em Caracas Venezuela en 1.978 para o qual a mim também me deu delegação,  a que 
compartilhei com o V.M. Rabolú em Cartagena. 

Eu sempre estive ativo em todos as frentes do Movimento. Então organizei aos Grupos, 
reunimos a cota de um ôniubus expresso à Caracas, é de anotar-se que apresentamos esse portfólio 
de documentos ante o Consulado da Venezuela, em Cartagena, e de uma vez nos �vistou� entrada a 

todos, onde para um visto à Venezuela era mais fácil obte-la para Estados Unidos. Sucederam muitas 
coisas, tantas e tão insólitas que, à razão no lhe é dado comprender... 

Despois deste Congresso, onde a guerra de interesses mostrou e definiu os mais  vulgares afãs 
de impostura, charlatanise e descrédito, voltamos à Colômbia. 

A partir de 1.975 todas os olhres cairam sobre o V.M. Rabolú.  Os enimigos lhe saiam, lhe 
seguiam os passos, aonde fora.  Se haviam conjurado os impostores e traidores tanto do México, 

como da Venezuela, Equador, Colômbia e outros países contra ele.  Na Colômbia se associaram seus 
próprios conterrâneos da Serra Nevada de Santa Martha, cofundadores do S.S.S., a quem lhes tocou 
compartilhar um prato de caldo de mandioca, com o V.M. Rabolú e sua família, o Grande traidor e 
impostor Julio Medina Vizcaíno, cujos afilhados eram Chefes das máfias da droga em Guajira, e 
pagaram assasinos por longo tempo que liquidassem a Don Joaquín Amortegui Valbuena onde 
estivesse. Conhecí tudo isto passo à passo, me consta e dou testemunho. 

Pelo ano de 1.979 vivíamos em Cartagena, donde com frequência visitávamos ao V.M. Rabolú 

em uma casinha de "taipa", Santa Martha. Havia renunciado já a todos seus bens, a sua terra da 
Serra... Então lhe assasinaram a seu filho Adonai e ele se movia discretamente para não cair crivado 
pelas balas dos traidores. 

A missão que se havia imposto de agarrar a bandera do Movimento Gnóstico, convertido em um 
jargão de fanáticos, pobre, desvinculado, enfermo e só, resultava algo mais que impossível no 
momento e circunstâncias em que ele o fez. Honestamente, se necessitaba de alguém superdotado 
para levantar essa bandera. 

Donde, depois de inumeráveis lutas, verdadeiras batalhas, por recuperar a INSTITUIÇÃO - O 
Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia - convocou o V.M. Rabolú a uma grande 
Assembléia, a realizar-se em Medelín em 1979, a que em efeito tomou altura de Congresso 
Internacional por sua composição, já que até o V.M. Samael Aun Weor estevo alí presente apesar de 

haver desencarnado no México, em 24  de dezembro  de 1.977! "Ante o trovejar de pensamento" e 
para assombro dos numerosos fanáticos seguidores dos traidores e impostores. 
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Como outro ato mui significativo deste Congresso, foi a entrega física da bandera de Aquário ao 
V.M. Rabolú - A bandeira do Movimento Gnóstico. 

Neste magno ato ficou, literalmente, estabelecida a coordenação Mundial da Novo Ordem no 
Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia por el V.M. Rabolú, ajustando-se assim, 
estritamente, as causas aos efeitos, conforme o grande Manifesto Gnóstico Internacional del 1 de 
janeiro de 1.976, dado pelo V.M. Samael Aun Weor, consignado naquela maravilhosa Obra do 
Movimento "A NOVA ORDEM". 

O anterior tampouco significa que alí terminassem as guerras, não; alí foi onde se intensificaram 
ao máximo pois a Instituição ainda estava nas mãos do Grande Traidor, Julio Medina Vizcaíno e havia 
que RESGATÁ-LA COMO DESSE, daí se explica aquela psicología tão violenta desatada em todas 
as áreas onde tocava a Nova Ordem. 

O problema era de muitas fases: O Jurídico, isto é, recuperar a Instituição; o econômico - isto 
era grave - a segurança física do V.M, Rabolú, isto é, de seu veículo físico e, o povo "Gnóstico" em sí. 

Pois tudo afetava a uma ordem Internacional. 

Por fim, em Outubro do ano de 1.984, se deu outra Grande Assembléia, levada à cabo em 
Ciénaga, Magdalena, na qual o V.M. Rabolú deu o golpe de graça à sempre venenosa de Julio 
Medina Vizcaíno, Demônio perigosíssimo já que por seus trabalhos com a Loja Negra, haveria 
DESPERTADO NO MAL E PARA O MAL a essa data. 

Na dita Assembléia se expediu a REFORMA ESTATUTARIA aprovada conforme a 
RESOLUÇÃO 0264 de 1.985, onde se dá a verdadeira história INSTITUCIONAL, ademais das 
Assembléias - Genais de Cali, Novembro de 1.987; Pereira, Novembro de 1.988; Villavicencio, 
Dezembro de 1.989, onde se deram outras reformas importantes, igualmente aprovadas oficialmente 
conforme a resoluções Nos. 114 de 1.988, 160 de 1.989 e 133 de 1.990. 

 
Eu certamente não estive nos Congressos Internacionais de Sevilla, España 1.987, nem em 

Serra Negra, São Paulo, Brasil 1.989, mas sim me tocou participar nas grandes Assembléias de 
dezembro de 1.985 no Coliseo Menor de Medellín e igual em 1.986 Bogotá, Colômbia, as que tiveram 
seu ambiente de Congresso Internacional por seu compromisso e conteúdo ademais das 
Assembléias Nacionais de Bucaramanga - 27 e 28 de Novembro de 1.993 e Bogotá 1.996. 

 
Para 1.997 a Junta Coordenadora Nacional nos negou �cortantemente� a posibilidade de 

assistir, com pleno direito que tinhamos, a Assembléia Nacional devido a �briga� que tivemos com dita 

JUNTA, sintetizada nas cartas de confrontação que lhes passamos em 22 e em 30 de Dezembro de 
1.997, situação que se aclara com a destituição radical que o V.M. Rabolú DECRETA na Assembléia 
Nacional de 28 de novembro de 1.998 quando descobre como seus Altos Traidores nada menos que 
ao TESOUREIRO da dita JUNTA, HÉCTOR FABIO ROSERO ORTÍZ e a sua mulher MARÍA 

DORALICE BEDOYA CÁRDENAS SECRETARIA GERAL de tal JUNTA, associados, para não dizer 
ASESSORADOS, por ALBERTO VELASQUEZ RESTREPO e sua esposa ROSALBA LOAIZA 
GRANADOS. É claro que estes TRAIDORES do V.M. Rabolú, como da DOUTRINA GNÓSTICA, 

tinham seus tentáculos mais fortes em Cali, berço e epicentro de todos os ALTOS TRAIDORES do 
Movimento Gnóstico Cristão Universal, como de nossos Veneráveis Mestres, e por isso, porque não 
"comungávamos" com os Chefes dos Centros de Cali e seus sequazes, armaram seu "EXPEDIENTE" 
e nos atacaram, mais, vivem os Veneráveis Mestres. 
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A partir da reforma Estatutária alcançada em 1.984, resolução No 0264 de 1.985, se dá um 
descanso naquela terrível guerra Institucional que por tantos anos nos involucrou e nos apresentou 
ante o mundo do fanático como uns violentos sem causa, uns pelejadores, sem Deus nem lei.                                

 
Mas o V.M, Rabolú jamais descuidou da DOUTRINA em si e muito menos a sábia orientação,  

sempre em oitavas superiores, já aclarando, em forma elemental e simples ls conceitos de conteúdo 
da Doutrina, já depurando as prácticas, os grupos, como ao povo "Gnóstico" internacionalmente. 

Suas várias obras são maravilhosas; A Águia Rebelde, Orientando ao Discípulo, Ciência Gnóstica, 

Síntesi das Três Montanhas, suas Circulares, Manifestos, Reformas, e Mensajes anuais, etc., etc. 
 
O Movimento Gnóstico Cristão Universal na Nova Ordem solidificado, integrado em um só 

Corpo Monolítico, se estabeleceu Jurídica e doutrinariamente em todo o Continente Americano, do 
Pólo Norte ao Pólo Sul; se estabeleceu em quase toda Europa e até tocou o Oriente Médio. 

 
O lema do V.M. Rabolú era "OS TRÊS FATORES", "OS TRÊS FATORES", "OS TRÊS 

FATORES"; este era seu lema. Morrer, morrer, morrer - o ego - porque senão se dá a muerte - NO 
EGO - NÃO HÁ NASCIMENTO, NÃO HÁ SACRIFÍCIO. 

Já envelhecido e muito enfermo o corpo físico do V.M. Rabolú se dá a Assembléia Nacional, 28 
de Novembro  de 1.998. 

 
Nesta Assembléia o V.M. Rabolú faz declarações mui graves: "Os tempos do fim vem mui 

rápido... vem a destruição, vejo que o Movimento Gnóstico a escala Internacional não há feito nada... 
me fui a outros lugares aonde o movimento está como cães e gatos". 

 
''As pessoas estão defendendo o Ego, ninguém quer morrer, com as disputas e essas coisas 

estão criando mais ego em vez de destruí-lo; o ego os leva à pelejar em cargos e milhões de coisas". 
 
Encontrou como causa de tudo isto o �intercâmbio� de duas forças em ação desde que começou 

o Movimento: Positivo - Negativo; Branca - Negra. 
 
Renuncia pois, a Presidência da Junta, o que corresponde a um cargo Administrativo, Jurídico, 

e queda na Coordenação Espiritual e asim "Cada qual vai funcionar por seu trilho". 
 
Nos relata seu encuentro com seu JUDAS: "Não há que perder o tempo aqui, quando se sai ao 

Astral não conta o tempo nem a distância, um conscientemente sabe o que está fazendo e o que 
deve de fazer. 

 
Neste percurso que fiz vi males por todos lados, me surpreendi quando me vi cara a cara com 

JUDAS, que já minha desencarnação está perto, me deu alegria porque se aproxima meu processo". 
 
"Já chegou o tempo de passar ao paredão, espero a desencarnação, serei o hombre mais feliz 

e o processo se termina. Eu abraço a muerte o dia que chegue por mim. 
 
Quando chega a morte, é como tirar-se uma carga supremamente pesada, um no corpo físico 

se sente como em um calabouço horrível e já sem isso está livre para tudo! 

Por último, se nomeou a nova Junta Nacional. Cujo Presidente, sugerido pelo V.M. Rabolú era 
na data o senhor Luis Afonso Mazuera Castillo e põe a consideração os restantes integrantes. 
Ademais voltou sobre o tema da morte do ego, de que esta poderia ser a última Assembléia a 
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realizar-se em paz porque este ano que entra, entra mui mal, vem a angustia mundial, fome, 
epidemias, vão matar gente... essas são as primeiras sacudidas, não nacional senão mundial, o 
planeta inteiro"... 

No dia 8 do mês deste mesmo ano de 1.998 se dá a ''Circular Nacional e Internacional", na qual 
se descobre e expulsa fulminantemente del Movimento Gnóstico aos Altos Traidores, referidos aqui, 
Membros da Junta coordenadora Nacional que saíeram de funções no dia 28 deste mesmo ano, a 
saber: Héctor Fabio Rosero Ortiz, sua esposa María Doralice Bedoya Cárdenas, Alberto Velásquez 

Restrepo e sua esposa Rosalba Loaiza Granados. 

A Grande Assembléia de 1.979, pode dizer-se a primiera da Nova Ordem no Movimento, 
assistimos mais de 2.000 pessoas. 

Os Congressos Internacionais, como outras assembléias nacionais até 1.993, tiveram 
assistência de verdadeiros povos, isto é, foram nutridamente assistidas. Mas já em 1.996 a 
Assembleia Nacional de Bogotá, só teve delegados de 8 Centros Constituídos, 16 delegados, a Junta 

Nacional em si, uns poucos convidados, como alguns assesores ou auxiliares; teve uma duração de 
uns 40 minutos. 

A Assembléia Nacional dos "Recauchutados" - nome que eu lhes assinalo por razão da grande 
traição que nesse período se deu - cujos efeitos se descobrem na Assembléia Nacional de 1.999, 
assistiram delegados de 15 Centros Constituídos, uns porque sim e outros porque não? 

A Assembléia Nacional de 1999 assistiram delegados de 12 Centros constituídos. 

No informe se aprecia a CAÍDA DE 57 CENTROS que ficaram em formação em 1998, e em 
1.999 a CAÍDA de mais 59 Centros ao nível de FORMAÇÃO! 

Esta Assembléia Nacional foi a última realizada antes de desencarnar o V.M. Rabolú, a qual não 

pode assistir devido ao crítico estado de saúde de seu veículo físico. 

Nesta Assembléia se deram logros específicos, a saber: O acordo com os herdeiros do V.M. 
Samael Aun Weor sobre a distribuição de suas cinco últimas Obras livres de direitos; sua inclusão no 
Ministério de Cultura como Obras de caráter intelectual. 

A EXCLUSIVIDADE de divulgação de nove (9) obras assim: as cinco ditas do V.M. Samuel Aun 
Weor e quatro (4) do V.M. Rabolú, assim; "A Águia Rebelde", "Orientando ao Discípulo", "Ciência 
Gnóstica" e "Síntese das Três Montanhas", ademais, a exclusividade no uso do termo SAMAEL AUN 
WEOR. 

Se descubriu a montagem terrivelmente fraudulenta dos TRAIDORES que manipularam a Junta 
Coordenadora Nacional 1.996 e 1.998, e se deu uma orientação completamente administrativa à 
Instituição. 

Cultivados nós, isto é, a humanidade, na ESCOLA do mundo do RELATIVO, é apenas natural 
que nos resulte impossível compreender, e muitas vezes até aceitar formalmente sequer, os procesos 
que levam a um HOMEM da RAZÃO OBJETIVA a "sentir", "pensar", ou "atuar", de tal ou de qual 
maneira, por isso se nos qualifica ao disser-se-nos que, "A ignorância é atrevida", donde, a aplicação 
PRÁTICA a dissolução da LEI DOS OPOSTOS nos permitiria a LIBERAÇÃO. 
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Analizaremos agora alguns pontos dos Estatutos do Movimento Gnóstico Cristão Universal da 
Colômbia da Nova Ordem que até a data de desencarnação do V.M. Rabolú servirão como CARTA 
CONSTITUCIONAL da INSTITUIÇÃO. 

Vejamos pois, como o aqui tratado é profundamente importante e assombrosamente sábio. 

A Mensagem, A DOUTRINA GNÓSTICA sim é REVOLUCIONÁRIA cem por cento, é a 
REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA OBJETIVA, confundí-la com a Instituição Movimento Gnóstico 

Cristião Universal da Colômbia é um grave erro, obviamente. 

A Instituição é um ordenamento ESTATUTÁRIO de normas REGULAMENTÁRIAS, 
RESOLUÇÕES, ATOS ADMINISTRATIVOS, etc., não é pois a DOUTRINA EM SI, senão, DA 
DOUTRINA. 

Essa foi a guerra mundial, a que custou vidas, dramas, comédias e tragédias, porque era a 
ORDEM INSTITUCIONAL dada e sustentado pelo V.M. Samael Aun Weor e o V.M. Rabolú como o 
autêntico da LOJA BRANCA. 

Mais em 30 de novembro  de 1.996, na Assembléia Nacional, inteligentemente, se dá passo a 
uma transformação de fundo, onde ele define, intrínsecamente, uma separação de FORÇAS: O 
ADMINISTRATIVO, O ESOTÉRICO. 

Surge poies, como por obra de magia, e sem que alguém o notase, a delimitação DO 
ESOTÉRICO E O ADMINISTRATIVO, ficando assim a instituição Movimento Gnóstico Cristião 
Universal da Colômbia convertida em uma ORDEM RELIGIOSA denominada e inscrita, segundo 
Resolução No 1703 de 01 de Setembro de 1.997 na DENOMINAÇÃO RELIGIOSA MOVIMENTO 

GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DE COLÔMBIA, cujo presidente e representante legal inscrito é 

o Senhor Luis Alfonso Mazuera Castillo. 

O V.M. Rabolú, O ESOTÉRICO, se abre, se separa, do meramente ADMINISTRATIVO, como 

se verá mais adiante. 

Observe-se que todo este processo se realiza entre 30 de Novembro de 1.996 e 01 de 
Setembro de 1.997. 

Já na Assembléia Nacional de 28 de Novembro de 1.998 se concretizam os fatos como pode 
estudar-se no Informe Oficial da dita Assembléia. 

Renuncia irrevogavelmente o V.M. Rabolú a Presidência da Junta Coordenadora Nacional do 
Movimento Gnóstico Cristão Universal, se ve-se detidamente, que na data desta Assembléia já os 
ESTATUTOS estavam REFORMADOS, a Instituição se regia pela Resolução No 1703 de 01 de 
Setembro de 1.997, sua identidade Jurídica era PRESIDENTE e REPRESENTANTE LEGAL 
INSCRITO era o senhor LUIS ALFONSO MAZUERA CASTILLO, logo, obrigava proceder a nomear 
Juntas para as quais o V.M. Robalú, em bom uso de suas faculdades, sugeriu como Presidente ao 
senhor Luis Alfonso Mazuera Castillo ao igual que os integrantes da nova Junta  Coordenadora 
Nacional para a Nova Ordem  chamado DENOMINAÇÃO  RELIGIOSA  MOVIMENTO  GNÓSTICO   

CRISTÃO UNIVERSAL DA COLÔMBIA, e separou a Nova Junta asim: 

Os Instrutores serian os encarregados do ESOTÉRICO e os outros integrantes, o Jurídico, 
ADMINISTRATIVO, e disse: "...Eu sigo coordenando aos Instrutores, a Obra segue o mesmo, eu 

não lhe volto as costas ao Movimento...Eu sou da parte espiritual, eu não renuncio a 
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Coordenação, até que saia um que me substitua com consciência, pois a nenhum charlatão 

lhe vou a dar a coordenação". 

Entre 1.998 e 1.999 se organizarão os processos da profunda TROCA INSTITUCIONAL, como 
se ve entre outros documentos, a Circular No 06 de 10 maio de 1.999. 

Em 08 de Janeiro do ano 2.000, às 17h.15 DESENCARNA O V.M. RABOLU, conforme o 
anunciara na Assembléia Nacional de 1.998, do qual juntamos fotocópia do "Comunicado Nacional e 
Internacional" subscrito pela Junta Coordenadora nacional no dia 13 de Janeiro do ano 2.000. 

Resultaria absurdo pensar que o V.M. Rabolú deixasse a Direção da DENOMINAÇÃO   
RELIGIOSA   MOVIMENTO   GNÓSTICO   CRISTÃO UNIVERSAL DE COLÔMBIA à alguém, ou a 
uma Junta que não fosse idônea, autêntica, correspondente e eficiente a seus Princípios, Propósitos 

e Fins.  

Igualmente é claro que as ditas pessoas ou junta, por ser a correta seleção, resulta, por sua 
vez, pela lei dos opostos, igualmente favorável aos contrários, donde, sem ser eu alguém indicado 
para asinalá-lo, sim é notório que desde seu primero "Comunicado" e outras Ordenanças, apareçam 
conceitos de conteúdo com sabor de desconhecimento de Princípios da DOUTRINA, e/ou de 
conteúdos temerosos, �fanaticóides�. 

Em todo caso há faltas imperdoáveis, como o fato de não haver �lançado� comunicados 
mundiais da FIGURA E DESENCARNAÇÃO do VENERÁVEL MESTRE RABOLÚ. 

Se anexam fotocópias do "Comunicado" do dia 13 de Janeiro do ano 2000 e da "Circular" do dia 
22 dos mesmos. 

Com a desencarnação do V.M. Rabolú, TODA A INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL, 

ADMINISTRATIVA E ESOTÉRICA, FECHOU, CULMINOU. CUMPRIU, SUA FUNÇÃO, e é aqui 

onde resulta ADMIRAVELMENTE SURPREENDENTE a expresão de AMOR FIEL À BALANÇA DA 
LEI OBJETIVA que, se bem de um lado é a RIGOR NA JUSTIÇA - entenda-se em todas as esferas e 
níveis - é igualmente na MISERICÓRDIA, e é alí onde ao ver que "somos uma colheita perdida, que 
não há ninguém preparado para substituí-lo até o último momento, que não existe nenhum sucessor", 
que fomos os causantes de impedir que a Institição Movimento Gnóstico Cristão Universal da 
Colômbia entrasse em uma OITAVA SUPERIOR, que temos sido uma vergonha, uns preguiçosos, 
uns "cães e gatos� em ação, conscientes do NAUFRÁGIO HUMANO E MUNDIAL, se nos deixja uma 
Instituição RELIGIOSA paralela estruturalmente as demais RELIGIÕNES mas CONHECEDORA da 
gloriosa e autêntica DOUTRINA GNÓSTICA, como da Memória dos maiores Seres inefáveis do 
último milênio, Venerável Grande Mestre Samael Aun Weor, Venerável Grande MESTRE RABOLÚ e 
seus três PRINCÍPIOS UNIVERSAIS DA REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA: MORRER, NASCER e 
SACRIFÍCIO PELA HUMANIDADE. 

Realizaram sua OBRA ÍNTIMA os Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e Rabolú; cumpriram 
sua missão. De sua OBRA igualmente fica aqui O EXTERNO, A OBRA EXTERNA. 

Eles marcharam firmes pelo INTIÑAN, superaram o FÍSICO, VITAL, ASTRAL, MENTAL, 
VOLITIVO, CONSCIENTIVO E ÁTMICO DA PRIMEIRA E SEGUNDA MONTANHA, marcharam, se 
foram RUMO CERTO À LIBERAÇÃO, superaram com esforços voluntários e sacrifícios conscientes 
este mundo de trevas e de erros, esta podridão, igual a rosa que emerge fragante e deliciosamente 
perfumada do fungo da terra. 
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Amigos, nós, cada um e todos, o mundo com seus reinos Mineral, Vegetal e Animal, ficamos 
ÓRFÃOS, SOLITÁRIOS, ao INTEMPÉRIE, ao ACASO, neste duplo naufrágio APOCALÍPTICO donde 

já nada nem ninguém nos pode suportar, nos pode reter... 

Porém, permita-me ohar algo desta pródiga superabundância no AMOR dos Filhos da 
Sabedoria. 

Em agosto de 1998 sai à luz pública a Obra Profética "HERCÓBULUS ou PLANETA 
VERMELHO" do V.M. Rabolú, de quem e como se verá em sua Introdução que estava em seu leito, 
próximo a desencarnar. 

 
Quando o Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia cumpre sua FUNCÃO, quando a 

DOUTRINA JÁ NÃO DÁ FRUTO, fica um RESÍDUO, e é alí onde se dá na BALANÇA DA LEI, A 
MISERICÓRDIA, como o temos visto, MAS ESTA OBRA, "HERCÓBULUS ou PLANETA 
VERMELHO" não é para ESSE POVO CHAMADO, é NA BALANÇA DA LEI, A MISERICÓRDIA, para 
a HUMANIDADE, "Porque não há nada mais que fazer!!!" 

 
A respeito, vejam-se entre outros, o "Comunicado Especial a todos os Centros de Estudos do 

Pais" de 21 de junho de 1999  e também: a �Circular No. 02� de 1999 com data de 01 de Fevereiro de 
1999 e a �Circular No. 04� de 1999 com data de 19 de Fevereiro de 1999. 

 
Ou seja que, assim como o SOL ilumina para bons e para maus, assim é o AMOR de quem o 

tem ENCARNADO, e este é o caso de nosso nunca bem compreendido Venerável Mestre Rabolú 

com sua OBRA E A OBRA. 
 
Se nos disse que ao ÊXODO À ILHA DA SALVAÇÃO, só chegariam aqueles seletos que 

lograssem decapitar os 50% de seus defeitos, que só chegariam uns poucos. 
 
Mais tarde atuou a Misericórdia e se nos deu o passo INCONDICIONAL com a chave da "Morte 

em Marcha", em outras palavras, sempre se atou a possível solução a militar no Movimento Gnóstico 

Cristão Universal da Colômbia - da Nova Ordem - pelos PRINCÍPIOS DA DOUTRINA GNÓSTICA. 
 
A meados do ano de 1999, "TENDO EM CONTA QUE VEM UMA REFORMA TOTAL AO 

MOVIMENTO" - "COMUNICADO ESPECIAL, 21 DE JUNHO DE 1999" V.M. Rabolú se nos abre a 

Grande Porta À TODA A HUMANIDADE com a extraordinária e prodigiosa Obra "HERCÓLUBUS ou 
PLANETA VERMELHO" do V.M. Rabolú, certamente como JUIZ DO TRIBUNAL DO KARMA 
CÓSMICO. 

 
Estamos dizendo claramente que qualquer pessoa pode se qualificar para o ÊXODO, ou à ILHA 

DA SALVAÇÃO, se ESTABELECE EM SUA PSIQUE OS FUNCIONALISMOS DADOS NESTA 
OBRA. 

 
A Obra em si, se sintoniza pois, matematicamente com o TOM UNIVERSAL daquela outra 

OBRA CUME DO VENERÁVEL MESTRE SAMAEL AUN WEOR, entitulada O MATRIMÔNIO 
PERFEITO, já que com uma abre o Genial AVATARA sua DOUTRINA GNÓSTICA, ante o "trovejar 
do pensamento" e com a outra, seu DISCÍPULO, O SUPERHOMEM, VENERÁVEL GRANDE 
MAESTRE RABOLÚ, a fecha. 
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Podemos concluir, sem dar lugar a equivocarmos, já que o fim de cada ciclo é sempre igual ao 
começo mais as consequências, que, se alguém se entregara em CORPO, MENTE E ALMA com 
todas as forças de seu entendimento, a REALIZÁ-LA E A DIFUNDIR, LEVAR E ENTREGAR, 
CONTRA TUDO E CONTRA TODOS, DE PORTA EM PORTA, DE POVO EM POVO, ESTA 
GRANDIOSA OBRA �HERCOLUBUS ou PLANETA VERMELHO" DO V.M. RABOLÚ, PODERÍA, 

COM O TRABALHO NOS TRÊS FATORES DA REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA, DESPERTAR 
SEU FOGO, SUA SERPENTE ÍGNEA DE MÁGICOS PODERES, MARCHAR NA INICIAÇÃO, 
CHEGAR À ILHA DO ÊXODO E SEGUIR A SUA LIBERAÇÃO. CONFORME OS MÉRITOS, E 
OUTROS, PELO MENOS, IR À ILHA E SALVAR-SE ALÍ DOS HORROROSOS ACONTECIMENTOS 
EM QUE RAPIDO SE FUNDIRÁ O MUNDO COM TODA ESTA HUMANIDADE, COMO ESTÁ 
ESCRITO. 

 
Em 17 de Junho de 1972 fui levado aos Estados Unidos. Minha Missão era estabelecer a 

Doutrina Gnóstica nesse grandioso país, o que graças a Deuos me foi dado lograr. 
 
Sobra dizer, e isto não é nenhum pecado, que por essa data me foi dado a mim entrar na 

INICIAÇÃO, caminhar pelo Sendeiro Iniciático e graças a ele  o pudo fazer o que nesse pais o fiz. 
 
Com tremendos ESFORÇOS E SACRIFÍCIO conscientes pude ir Missionalmente por quasi todo 

Estados Unidos, Canadá, México. Várias vezes viajei por esses extensos países, onde ademais pude 
conhecer e tratar ao V.M. Samael Aun Weor e muitas gentes. 

 
A Gnosis desde o primeiro momento me tocou a fundo e com grandes sacrifícios pude viajar do 

sul ao norte, de norte ao sul. Em verdade me tocou a graça de atuar em muitos países, em 
muitíssimas cidades, povos grandes e pequenos. 

 
Em Janeiro de 1978, sem ânimo de motivar a ninguém para o bem ou para o mal, fui 

apresentado pelo própio V.M. Samael Aun Weor ante a Venerável Loja Branca. Disto pode dar 
testemunho os Reais Homens e os Deuses. 

 
Se vocês o querem crer é assunto de vocês e se não também, tive que enfrentar sempre 

penosas situações, como disse o poeta "... porque quando a inveja se enraiza nas veias, não há 
quem possa senhora, acalma-la". 

 
Mas eu vinha, desde meu regresso à Medellín, quando deixei à Cartagea, PERDENDO A 

BATALHA COM MEUI PRÓPRIO SATÁM, fatos confirmados pelo próprio V.M. Rabolú. Na Bolívia 
FRACASSEI rotundamente na Missão que me encomendara o própio V.M. Rabolú no ano de 1986, 
na Assembléia/Congreso que naquela data e cidade se deu. 

 
O Orgulho, a Soberba e a luxúria, me tinham, como se diz, ao vermelho vivo. Minha Missão na 

Bolívia era prova de humildade e obediência mas ainda que abrí muitos Centros, FIZ TODO O 
CONTRARIO. 

 
AO MEU REGRESSO O V.M. RABOLÚ NÃO ME RECIBEU E MINHA VERGONHA NÃO TEVE 

LIMITES. ME FUI À PASTO, ABATIDO, CONFUNDIDO, ALÍ ME CHEGOU A CARTA DO V.M. 

RABOLÚ EM QUE ELE ME CANCELAVA A MISSÃO! 

Nessa amável cidade Sureña estive algum tempo até que um belo dia me deu por trocar a 
Ordem, não via bem os programas, os Instrutores, nem as coisas; o Diabo sempre mete o rabo e 
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sucedeu o que tinha que suceder: 

FUI EXPULSADO RADICALMENTE DO MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA 
COLÔMBIA DA NOVA ORDEM PELO V.M. RABOLÚ !!! 

Devo declarar que algúm tempo antes se me havia permitido vivenciar minha angustiosa e 
violenta expulsão da Venerável Loja Branca. Pedi audiência para a defesa e me foi dada. Se me 
escutou e por MISERICÓRDIA se me deixou na Fase A.  

Voltei sobre o terreno tratando de "arrumar no caminho as cargas", como dizem os arieios... 

Novamente, depois de lutas Íntimas, indizíveis, humilhações e sofrimentos, se me deu luz verde 
e fui reincorporado. 

Há passado o tempo e agora já velho, enfermo, sem títulos, nem graças, falo do que posso falar, 
do que me consta e calo o que devo de calar, o que não é dado dizer, o que é da cosnciência. 

Por último ante a desencarnação do V.M. Rabolú, vem a mim a imagem e recordação daquela 
nobre, grande e discreta companheira, aquela que sorteou toda classe de perseguições, guerras e 
batalhas, sempre fiel al lado do V.M. Rabolú, como sua Secretária particular, confidente, uma vida 
como de 30 anos ou mais a sua ordem, a seu lado, me refiro concretamente a minha amiga, ALBA 
CARBONO BASTIDAS, aquela quem dois dias antes da desencarnação do V.M. Rabolú apresentou 
SUA RENÚNCIA à Instituição, bem porque não resistia presenciar a marcha daquele SER, com quem 
esteve e, compartilhou os maiores momentos históricos do Movimento Gnóstico Cristão Universal da 
Colômbia "Da Nova Ordem", assim como dos mais críticos e cruciais de sua vida, ou melhor, porque 
já tudo estava consumado. 

A meus amigos, aos que lerem estas letras, a uns e a outros, aos que tenham entendimento 
para entender, me resta dizer-lhes que sim bem muitos grandes INICIADOS como Santo Agostinho, 
São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua e tantos outros lograram alcançar sua auto-
realização imitados nos antros da LOJA NEGRA, em seus trabalhos conscientes e padecimentos 
voluntários já que ainda existiam os factores da FE, A ESPERANÇA, OS ANELOS ÍNTIMOS, etc., 

etc., hoje só fica, a data, uma porta aberta: os Supra-sacrifícios conscientes e Super-esforços 

voluntários no TRABALHO com a obra "HERCOLUBUS ou PLANETA VERMELHO". 

�PORQUE NÃO HÁ NADA MAS QUE FAZER� (V.M. Rabolú) 

                                                                                                        
 Jorge Vélez Restrepo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 16 

NOTAS DE CONCLUSÃO -  Atualizada em 30 de Maio de 2003. 

 

PARENTESE: O SOFISMA GNÓSTICO OU PÓS-GNOSIS 

 

A minha amiga, Fanny Matilde García, 

minhas palavras ante a fumaceira da 
tremenda FARSA, com a qual, sem o 
menor assombro, obviamente ESTOU 
DE ACORDO, pois assim são as coisas 
quando são da alma...  

            

  Jorge Vélez Restrepo. 

I) As Grandes Religiões se dão em cada Grande Raça Raíz conforme esta se abre, desenvolve, e 
encerra sua manifestação, sujeita as Leis da Evolução e Involução.   Estudemos ao Avatara Krishna, 
sua Grande Religião e sua época. Estudemos a nosso Senhor Budda, sua Grande Religião e sua 
época. Estudemos a nosso Senhor O Cristo, sua Grande Religião e sua época. Todas "nascem", 
frutificam e desaparecem. 
 
II) Justo ao final desta Grande Raça Raíz se Reencarnam nossos extraordinários Grandes Mestres, o 
Avatara, Venerável Mestre Samael Aun Weor, e o Grande Juiz do Karma, Venerável Mestre Rabolú, 

para dar-nos sua Doutrina Gnóstica Cristã Universal, na época de fim desta humanidade. 
 
III) Cada uma destas Grandes Religiões entrega e sustenta os PRINCÍPIOS que conduzem a Auto-
realização Íntima do Ser, a LIBERAÇÃO, em sua época e conforme as Leis. Cumpre sua Função; 
entrega sua Mensagem; desaparece com seus GENIOS ou DEUSES e aqui entre guerras psico-
físicas, se impõe UMA CULTURA, isto é, UM CULTO. 
 
IV) São notóorias as imperiosas reformas que se dão no curso da Doutrina Gnóstica, assim: Ano de 
1.950 nosso Avatara, V.M. Samael Aun Weor, entrega públicamente SUA DOUTRINA GNÓSTICA 

CRISTÃ UNIVERSAL a HUMANIDADE e ESOTÉRICAMENTE crIa a Instituição Movimento Gnóstico 

Cristão Universal da Colômbia. 
 
V) Para 1.974 entrava em entropia a Doutrina e nas mãos dos traidores a Instituição. Se haviam 
trocado os PRINCIPIOS pelo CULTO. 
 
VI) O Avatara, V.M. Samael Aun Weor, entrega ao Grande Juiz do Karma, Venerável Mestre Rabolú, 

a responsabilidade de corrigir o rumo da DOUTRINA e RECUPERAR A INSTITUIÇÃO, para a qual se 
dá a NOVA ORDEM. Estudem suas Cartas e Epístolas na Obra "A NOVA ORDEM" editada e 
publicada, pela Instituição em Abril de 1.992. 
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VII) Em 30 de Novembro de 1.996, por assuntos mui ocultos da lei - a que se dá do Espírito à matéria 
- se produz a profunda REFORMA, anunciada repetidamente desde todos os ângulos, porque asim o 
determinavam O DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA, À ÉPOCA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. 
 
VIII) O V.M. Rabolú, esgotadas todas as possibilidades, apela a sua condição de JUIZ KÁRMICO, em 
pleno  cumprimiento de seu Ministério, e cria uma  NOVA INSTITUIÇÃO, com caráter e 
responsabilidade ABSOLUTAMENTE ADMINISTRATIVA e separa assim, a Causa Causorum das 
guerras, o entrave, a confusão, entre o ESPIRITUAL e o meramente ADMINISTRATIVO. 
 
IX) Nos encontramos pois, ante duas Instituições: O Movimento Gnóstico Cristão Universal da 
Colômbia da Nova Ordem; portador da Doutrina Gnóstica Cristã Universal com seus TRÊS 
FATORES DA REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA, seus ESTATUTOS PROPRIOS e 
REGULAMENTOS, conteúdo e Instituição em ESTADO PREAGÔNICO e "a entidade religiosa 
DENOMINAÇÃO RELIGIOSA MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA COLOMBIA , 
resolução número 1703 de 01 de Setembro de 1.997, cujo PRESIDENTE LEGAL É O SENHOR LUIS 
ALFONSO MAZUERA CASTILLO, cédula de cidadania número 10'060.261 de Pereira". 
 
(NT: PREAGONICO deriva de agonico, relativo a agonia, final) 
 
X) Na Assembléia Nacional do Movimento Gnóstico Cristão Universal de Colômbia da Nova Ordem 
de 1.998, a última com o V.M. Rabolú, se expulsa aos TRAIDORES que degradaram a DOUTRINA, 
como a Instituição, se nomea a nova Junta Coordenadora Nacional, integrada por Alfonso Mazuera 
Castillo, Presidente; Hernán Alberto Candia A, Vice-presidente; María Carmenza Rubio B., Secretária 
Geral; Carlos E. Sánchez Pinilla, Tesoureiro; Nelcy Labrador Berrio, Vocal e Luz Preciado Esquivel, 
Vocal, a que tão curiosa como inteligentemente haveria de fazer A JUNÇÃO entre o AGÓNICO 

Movimento Gnóstico Cristião Universal da Colômbia da Nova Ordem e a DENOMINAÇÃO 

RELIGIOSA MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTIÃO UNIVERSAL DA COLOMBIA. 
 
XI) Se recolhem os Carnes de Membros da antigua Instituição Movimento Gnóstico Cristão Universal 
de Colombia da Nova Ordem. Se fecha o ingreso de novos aspirantes à Gnóstico na "Fase A" 

mundialmente. Se avança confusamente   em   uma   IMPOSSÍVEL   REFORMA   ESTATUTÁRIA   e 
REGULAMENTÁRIA tomada da Instituição descartada e DESENCARNA o V.M. Rabolú, levando-se 
consigo a DOUTRINA REVOLUCIONÁRIA DOS TRÊS FATORES DA REVOLUÇÃO DA 
COSNCIÊNCIA, não sem antes deixar, para a humanidade da "colheita perdida", a única e última 

possibilidade de RESGATE em sua Cósmica Obra "Hercólubus ou Planeta Vermelho". 
 
XII) Por último, entendo que muitos se rasgaram as vestimentas e reacionaram violentamente contra 
minha insignificante pessoa, porque NÃO ACEITO METER-ME AO QUADRILÁTERO de que dá 
testemunho o V.M. Rabolú no dia 28 de Novembro de 1.998, na última Assembléia Nacional em que 
assistiu, quando disse: 
 

�Vem a destruição, vejo que o Movimento Gnóstico a escala Internacional não tem feito 

nada� Me fui a outros lugares donde o Movimento está como cães e gatos... As pessoas 

estão defendendo ao ego, ninguém quer morrer, com as disputas e essas coisas estam 

criando mais egos em vez de destruí-lo; o ego os leva a pelejar em cargos e milões de coisas". 

 
Este CULTO aludido acima no numeral III, convertido em um autêntico SOFISMA DE 

DISTRAÇÃO, se recobre com a roupagem dos Grandes Mestres que realizam e dão cada Doutrina 
de sua própria Auto-religião para cujos fins os PONTIFICES do turno, grandes e pequenos, vestindo 
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o manto da Santidade e a Retidão, incorporam às CULTURAS - Religiões e/ou SANTERIAS - com 
suas correspondentes artificiosos pilares de Ciêcia, Filosofia, Arte, Mística, ou Religião, donde 
durante séculos de séculos e eternidades a pobre humanidade chora suas amarguras e - clama por 
JUSTIÇA a um Deus a quem em seu DELIRIUM TREMENS não resulta extranho idealizar 
fantasticamente para cúmulo de desgraçs. 

Obviamente  SATAN tem seduzido ao mundo e resulta quase impossível que alguém, saturado 
até a medula de seus ossos na embriagues de seu CULTO ou aceite e menos ainda que o 
compreenda, donde: "muitos são os chamados e poucos os escolhidos". 

Enchemos o olhar aos Muçulmanos, aos Budistas: quanta idolatria! Quantas gerações! Quantas 
imposturas! Quantos crímes! Quantas guerras inúteis! 

E o que dizer do mal chamado Cristianismo? Qunto sangue derramado! Quantos crimes! 
Quantas perseguições, tortura e morte! Setecentos anos de terror e morte com seu "SANTO 
OFÍCIO"! DOIS MIL anos da mais vulgar impostura, exploração comercial, política e ideológica!  

E O QUE DIZER DESTAS PRIMÍCIAS DO PÓS-GNOSTICISMO? 

Vejamos o que disse textualmente de suas investigações um grupo de antigas personalidades 
do clausurado Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia na Nova Ordem, encobertos, a 
quem se denomina OS ENCAPUZADOS da "HORA 13", en sua Obra pirata "Hercólubus a Grande 
Catástrofe e a Escola de Regeneração� páginas 52 a 61 incluida: �os Mestres que tem ensinado a 
GNOSIS não são culpados do que fazem o façam pessoas inescrupulosas  com suas ensinanças. Os 
Mestres Samael Aun Weor e Rabolú não são responsáveis das atrocidades que se estão cometendo 
em seu nome pelos dirigentes destas seitas gnósticas.� 

 
As seitas gnósticas que hoje proliferam no mundo são organizações NEGRAS, ou seja que 

atuam em forma totalmente contraria aos verdadeiros princípios e fins deixados pelos Mestres 
Samael e Rabolú. 

 
Por isso esta mensagem e voz de alerta é para as pessoas honestas que conhecem pela 

primeira vez a GNOSIS. Nosso conselho é o de que não se afiliem a nenhuma destas organizações 
gnósticas que atualmente existem e que dizem ser os representantes dos Mestre Samael e Rabolú. 

 
Na continuação daremos a conhecer a maioria das SEITAS GNÓSTICAS que existem no 

mundo e que nada tem a ver com os verdadeiros postulados da GNOSIS. 
 
Não aconselhamos a nenhuma pessoa a vincular-se com as organizações que a seguir 

daremos a conhecer; pois qualquer que o faça será desviado do objetivo real da GNOSIS. A lista é: 
 
- IGREJA GNOSTICA GAYS & LESBICAS: incrível, mas isto mostra a degeneração a que tem 

chegado, alí proclamam ao homosexualismo e lesbianismo como algo superior, estão em Oslo e em 
Los Ángeles e a dirigem: Jan Valentín Saether, Stephan A. Hoeller, Sam Osborne, Lee Paterson 
estes últimos são sacerdotes da Igreja Gnóstica em Seattie. Tem o apoio da FRATERNITAS 
GNOSTICA ABRAXAS (liderada por Frater Har-Aur). 
 

- MOVIMIENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL e similares em outros países. 

Atualmente se tem dedicado a LUCRAREM com o livro titulado "Hercólobus ou Planeta Vermelhoo". 
Este livro foi escrito pelo Mestre Rabolú para gente nova que pela primera vez conhece a Gnosis e 
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nada tem a ver com nenhuma seita gnóstica que atualmente exista no mundo, chame-se como se 
chame. Aqui no México se chama Movimento Gnóstico Universal de México. Nova Ordem, A. C.. e 
seu Conselho Gnóstico Executivo Nacional se encuentra em Guadalajara (Jalisco), mantiem 
sucursais em Tijuana (Baixa California), Zamora (Michoacán), Aguascalientes (Aguascalientes), 

Ocosingo (Chiapas). San Cristóbal de las Casas (Chiapas) e em Chetumal (Quintana Roo). 
 

O seio do fanatismo e mercantilismo desta organização está na Colombia com seu dirigente, o 
senhor Luis Alfonso Mazuera Castillo, ele é o principal traidor do MESTRE RABOLÚ. Acusado de 

adulterar e deturpar as órdens do Mestre Rabolú. Atualmente está acusado do engano a um inumero 
de incautos afiliados. (NT: incauto é sinônimo de imprudente, sem cautela). Ademais muitos de seus 
seguidores e representantes (Juntas Administrativas) em vários países tem enganado as autoridades 
OCULTANDO A MORTE DO MESTRE RABOLÚ com a única finalidade de manter a vida jurídica de 

sua seita. 
 
Mazuera tem suas cabecinhas e seguidores em vários países. No Equador, o representa o 

senhor Víctor Antonio Armijos Robles e Marcelo Rafael Banda Ruiz. Eles dirigem a seita Movimento 
Gnóstico Cristiano Universal de Samael Aun Weor dal Nova Ordem. Em HONDURAS, o senhor 
Fermín Chong Wong, quem tem a seu cargo "Ediciones Humanidad" para reproduzir e facilitar o 
LUCRO a seus afiliados com o livro "Hercólubus ou Planeta Vermelho". 

 
Ademais o senhor Alfonso Mazuera tem seus cumplices como: Luis Alberto Velásquez 

Restrepo, Rosalba Loaisa Granados. Olga Gordillo, Héctor Fabio Rosero Ortiz, María Doralice 

Bedoya Cárdenas, Juan Ramón Amórtegui Gordillo e Pascual Amórtegui Gordillo. 

 
O senhor Alfonso Mazuera Castillo, tem um forte opositor na Colombia, se trata de Roberto 

Fawcett Posada, quem é o líder de um COMITÊ PRÓ-DEFESA DA OBRA DO V.M. RABOLÚ. Este 
Comitê criado pelo senhor Fawcett pretende tirar o posto de Representante Legal do Movimento 
Gnóstico do senhor Alfonso Mazuera e sua Junta, com o propósito de apoderar-se também dos bens 
dessa organização e conseguir lucro. 

 
 Acompanham o senhor Fawcett os senhores: Armando G. Mora Vivas, Francisco Blanco 

Toncel, Luis Alberto López Gutiérrez, Armando Kleler Preciado, Fany Matilde García de la Victoria, 

María Alexandra Domínguez, José Ignacio Fernández, José Israel Valencia, Álvaro Benavides, Jorge 

Henao, Segundo Silva, Armando Villareal e o senhor Jorge Vélez Restrepo. 
 
(NOTA: diz-nos em carta o Sr. Jorge Velez Restrepo que tão logo soube das intenções desta se 

isolou da mesma e segiu seu caminho solitário, na carta em anexo.) 
 

- LUIS BERNARDO PALACIO AGOSTA: perigoso mitómano colombiano, vive atualmente na 
Italia. Este mitômano diz ser a reencarnaçãon do MOISÉS BÍBLICO. Um de seus livros entitulado 
�Testemunhos de un Discípulo" é uma mostra clara de sua mitomania. Com sua família (GLORIA 
MARÍA VELEZ DE PALACIO, MICHAEL PALACIO VELEZ, NILVIA LIRALA DE PALACIO) e um 
grupo de fanáticos seguidores tratam a toda custa que lhe rendam culto e lhe adorem como o 
verdadeiro MOISÉS BÍBLICO. Seu homem de confiança e patrocinador é o senhor Mario Barbieri 
(Sondrio-Italia). 
 

Seus principais seguidores são: 
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- Na Argentina, Alicia Benítez, Héctor Eduardo Villaverde. 
 

- Na Holanda, Joao J. Ladeira De Abreu (Roterdam). 
 

- No Paraguai, María Concepción Gaona de Cáceres e Horacio Cáceres Alvarenga; Delia de 
Galeano e Dionisio Galeano A. (Fernando de la Mora). 
 

- Na Italia, Tommaso Laterza e Antonella Grosso; Daniela Galliani e Luciano Mariotto (Verona); 
Alfonso Sebastián Bello (Lugano) e Cinzia Rigotti. 
 

- Na Espanha, Mª Victoria Alonso Jordi Ribal (Costa Teguise); Osear V. González Hernández, 

Gloria del Carmen Déniz Betancur, Luis Javier Torrecillas Ruiz. Maria Jesús Aniorte Villalgordo, Pilar 
Abad. Heraclio Marchante. Mari Carmen Sánchez e María Azucena Alonso Ramírez, (Rumas De La 
Gran Canaria). 
 

- No Brasil, Maurflio C. Baldessar. Iracé C. Allano Baldessa, Guilherme Giassi Scaini, 

Fernanda Aliano Baldessar Fernandos. 
 

- Em el Salvador, Nelsón David Castro (São Salvador). 
 

- Outros seguidores: Cándida Cornét de Ausfeld, Alejandro Ausfeld, Liz Natalia Ausfeld de 

Ozuna, Roberto Fabio Ozuna, Ana Carmina Ausfeld Cornét. Herbert Eduardo Ausfeld Cornét, Mari 
Carmen Arcos Ferrándiz e Rosana Silvestre Sarina. 
 

- PATRIARCADO GNÓSTICO: foi liderado segundo a imprensa colombiana, pelo violador, 
falsificador e estafador colombiano Julio Medina Vizcaíno quem se fazia chamar Mestre Gargha 
Kuichines. Este violador e fraudador fundou também a nível mundial a conhecida Igleja Gnóstica. Sua 
sede da Espanha está ao mando de seu filho Jorge Medina Barranco. Em vários países lhe hão 
quitado sua permissão de funcionamento ao comprovar-se que sua seita se dedica a fraudar. Entre 
eles há uma luta encarniçada de poderes, por esta razão tem desertado muitos membros e tem 
fundado suas próprias Iglejas Gnósticas. Os cabecinhas destas seitas são: 
 

- No México, Gabriel Romero Ramos (Monterrey), este mitómano se faz chamar Mestre JANO. 
Ramón Canto Cuellar (México). 
 

- Na Argentina, Carlos Héctor Tula e Armando Álvarez Córdoba); Julio Palmerola (Buenos 
Aires). Existe una seita AEGA: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDIOS GNÓSTICOS ARGENTINOS, funciona 

em Córdoba, Tucumán, Buenos Aires e em Villa Guessel. 
 

- Na Bolívia, Juan Carlos Traverso (Sta. Cruz de la Sierra); Antonio Fagalde (Cobija); Yamil 
Bustillos e Ramiro Lujan (La Paz). Carlos Vidangos e María Bertha Coca (Cochabamba). 

 
- Na República Dominicana, Julián Ulerio de la Cruz (San Francisco de Macoris). 
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- Na Colombia, Humberto Ballesteros Meneses (Santa Marta). Sandalio Uribe e Henry Fuentes 
Garay (Santander), Eduardo Rincón (Sta. Marta), Margarita Marín (Medellín), Miguel Paipa Nieto 

(Ibagué), Elías López e Francisco Ardila. 
 

- No Chile,  Patricio Alcántara (Arica). 

 
- No Perú, Alberto Martel (Lima). 

 

- Na Venezuela. Clemente Herrera (Maracay). 

 
- Em Porto Rico, William Rodríguez (San Juan). 

 
- No Equador, Olmedo Palomino Sánchez (Guayaquil), este mitômano é discípulo direto de 

Julio Medina Vizcaíno, cre ser o mestro Hi Shing, é acusado de adultério e delitos sexuais. 

- AGEACAC: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS E CULTURAIS 

ASSOCIAÇÃO CIVIL, seu funcionamento principal é aqui no México. A cabeça desta Instituição foi a 
senhora Arnolda Garro de Gómez, a quem se faz chamar MESTRA LITELANTES. Formou um 
império e logro expandir-se por vários países do mundo fazendo um negócio incrível. 

Também foi líder do chamado INSTITUTO DE CARIDADE UNIVERSAL, seita especializada na 
extorsão e o roubo. Utilizam como anzol o chamariz da MEDICINA ALTERNATIVA. Funciona 
atualmente no Brasil, Colômbia, México, el Salvador etc. 

A filha da falecida Arnolda Garro conhecida como Hypatía Gómez Garro de Lozano está 

acusada de fraude e falsificação de documentos e assinturas, esta senhora Hypatía é muito 
conhecida aqui  no México em suas atividades gnósticas. Osiris Gómez Garro, irmão de Hypatía 

Gómez se apresenta como o Diretor Mundial das Organizações Gnósticas e desde este cargo tem 
acumulado uma considerável fortuna, tem uma forte seguidora em El Salvador (Elena Ruth Polanco 
de Bonilla). Imperator Gómez Garro, outro mais da familia, ostenta segundo ele a representação 
legal das obras escritas por Samael Aun Weor. Também temos de nomear a Isis Gómez Garro de 

Maldonado, esposa do traidor Antonio Maldonado Mérida, quem apoia ao senhor Fernando 

Salazar Bañol quem é acusado de graves delitos, entre eles violação sexual. O senhor David Serrat 

Pérez é outro de seus seguidores. 
 

O Presidente da AGEACAC en México é Víctor Manuel Chávez Caballero. Esta seita se 
encontra ademais nos Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, Puerto Rico. 

- MESTRES ASCENDIDOS, esta organização está divulgando um livro entitulado O CINTURÃO 
FOTÓNICO. Dizem que o Avatara de Aquário é Saint Germán. Esta perigosíssima seita foi liderada 
na Colômbia pelo senhor Héctor Noel Terranova Caicedo, quem foi acusado de violação sexual a 

várias de suas discípulas. Este perigoso violador reunia todos os sábados em seu Templo de CALI 
(Colombia) a 12 mulheres ou discípulas com o objeto de praticar magia sexual, segundo ele para 
extrair-lhes os 12 sais sexuais e asim poder despertar cosnciência cósmica. A este senhor se lhe 
acusou na Colômbia por roubo e fraude, comn medicamentos que ele mesmo produzia em um 
laboratório que tinha na cidade de Cali (Colombia). 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 

 22 

 
Atualmente esta seita opera em vários países. Especialmente nos Estados Unidos. Seus 

dirigentes entre eles o senhor Jaime Arroyo e seus seguidores foram discípulos do senhor Julio 
Medina Vizcaíno. 

 
- TEÓFILO BUSTOS GARCÍA, este personagem liderou a agrupação CULTURA GNOSTICA 

ou Movimento Gnóstico Samael Aun Weor e AGEACAC do Brasil. Esta seita recentemente foi 
denunciada pelo fato de utilizar praticas sexuais indevidas. Teófilo Bustos foi conhecido como o 
mestre LAKSMI. Esta seita se encontra no México, Venezuela, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Chile, Paraguay, República Dominicana, Cuba, Equador (Enrique Cesar Álvarez). Perú, 

España, Francia, Suiça, Italia, Estados Unidos e Puerto Rico. 
 

Teófilo Bustos conjuntamente com seus seguidores criaram em SANTO DOMINGO a 
FUNDAÇÃO CULTURAL GNÓSTICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.                      

 
- ACCENPA: Associação Científico Cultural de Estudos Naturistas Parapsicológicos e 

Antropológicos. Esta seita esta manejada pelo senhor Fernando Salazar Bañol, quem foi procesado 
penalmente pelo dano e desequilibrio psicológico de um grupo de menores na Argentina. 
 

- GRUPO GNÓSTICO QUÉBEC: Se encontra em Buga-Colombia. 
 

- ASSOCIAÇÃO CULTURAL KIRLIONS: manejada por un mitômano (Rodolfo Rincón 

Vásquez), quem se faz chamar mestre Eughins Arioms. Se encontra na Argentina. 
 

- CEA: CENTRO DE ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS: o dirige José Antonio Calvano e tem 
sua sede en Bariloche -Argentina, quem ademais dirige a chamada IGLEJA GNÓSTICA 

ORTODOXA. 
 

- ASSOCIAÇÃO CHAMANICA E ECOLÓGICA DA COLOMBIA: foi acusada de criar uma 
quantidade impressionante de drogados (utilização de plantas toxicas e alucinógenas como o 
"yague"); chaman a seu Mestre The Wala.  Se encontram em Manizales - Caldas em Colômbia. 
 

- CENTRO DE CAPACITAÇÃO SAMAEL AUN WEOR: Los Ángeles, Estados Unidos. 
 

- ESCOLA GNÓSTICA DO DESPERTAR: Monterrey, México. 

 

- CEGAC: CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS DE ANTROPOLOGIA E CIÊNCIA, Assunção, 

Paraguay. 
 

- CEG: CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS, dirige Ernesto Barón Ligerón (se cre Ramses 
II), quem trocou no ano de 2000 a sua esposa (Cloris Adriana Rojo Parada, dona da ASSOCIAÇÃO 

GNÓSTICA PISTIS SOPHIA) por uma de suas seguidoras (Guillia Vanni), argumentando que se 
casaba com a reencarnação de Nefertiti. 
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- IGLEJA GNÓSTICA CRISTÃ UNIVERSAL SAMAEL AUN WEOR:  dirige Lenin Añez, 

funciona na Bolivia (Santa Cruz de la Sierra ), na Venezuela (Puerto de la Cruz Anzoategui) e en 
Ecuador (Guayaquil) dirigida por Olmedo Palomino. 

- AGIA: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA, em São José 

(Costa Rica), influenciados por Héctor Tula e Olmedo Palomino. 

 
- GRANDE CONFEDERAÇÃO GNÓSTICA INTERNACIONAL DE IGLEJAS E ASSOCIAÇÕES 

DO PATRIARCA V.M. SAMAEL AUN WEOR:   dirigida por Orlando García Noriega em Lima, Perú, 

agrupa a todas as organizações que tem atraicionado ao Mestre Samael. 
 

- FÉNIX DE HELIÓPOLIS: seita mexicana manejada por Luis Fernando Moya Arango quem se 
auto-denomina o "ABAD RENUNCIANTE". 
 

- ICQ: INSTITUTO CULTURAL QUETZALCOATL: manejada por Fernando Salazar Bañol. 
 

- THE GNOSTIC INSTITUTE. Long Beach. California, U.S.A. 
 

- THE GNOSTIC CENTER OF LOS ANGELES, seu director é José E. González. 
 

- AROCH CENTRO DE ESTUDOS GNÓSTICOS, influenciados por Jorge Medina Barranco. 
 

- MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA NOVO ORDEM na 
Australia, esta seita esta dirigida por MARK PRITCHARD, se cre a reencarnação de Belzebú. 
 

- MOVIMENTO GNÓSTICO, A.C., Florentino Martínez Contreras o dirige em Toluca,México). 
 

- ACUSADOS DE FRAUDE: Efraín Villegas Quintero quem se faz chamar mestre DESOTO. 
Jesús Alfredo Dosamantes Terán  (seguidor de Arnolda Garro), Julio Rafael Martínez López quem 
diz ser o mestre TAHUIL (expulsado de Honduras por tráfico e cultivo de maconha); Oscar Uzcategui 

Quintero (AGEAC sede en España), José Vicente Márquez Bedoya, Hermogenes Espíritu 

Bajaña, Jim Ross, Luis Eduardo Londoño e Javier Alberto Narváez. 
 

- FREDY ERAZO.  acusado de exibicionismo sexual, motivo pelo qual foi expulsado das 
fileiras gnósticas em Manizales, Colombia). Atualmente vive no Japão. Este perigoso sujeto está 

organizando cursos de Gnosis por correspondencia e diz estar fazendo uma grande missão nesse 
país. Combina a Gnosis com práticas de artes marciais. 
 

- ALBERTO PRIETO, diz ser Sabatiel Aun Weor, nome inventado por ele, é curandeiro e 
segundo denuncias é drogado e violador, está radicado em Nova York. Busca seguidores 
especialmente mulheres jóvens para praticar com elas o "sexo eletromagnético". 
 

- ORLANDINI. Discípulo de Julio Medina, mantem um consultório parapsicológico em Ibagué-
Colômbia: vende essencias, sabonestes,velas curativas, etc, etc. Está catalogado como um grande 
charlatão e fraudador. 
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- FUNDASAW: FUNDAÇÃO SAMAEL AUN WEOR, com sede em Curitiba-Brasil, é uma das 
que mais adeptos tem, esta manejada por KARL BUNN e ANTONIO MALDONADO MÉRIDA 
(esposo de Isis Gómez Garro); esta seita esteve dirigida primeiro por Julio Cesar Medina, logo por 
Fernando Salazar Bañol e recentemente pelo colombiano Álvaro Tobar Zapata quem se apresenta 
como uma divinidade chamada IGAZAN BINDU, conhecemos que agora lhe estão tramitando juízos 
penais a este senhor por abuso e acusação sexual a jóvens, roubo e fraude. Esta instituição tem 
vínculos com a IGREJA GNÓSTICA e o INSTITUTO DE CARIDADE UNIVERSAL. Alertamos aqui no 
México sobre este personagem e seus seguidores, pois querem formar sucursais aqui como no 
Canadá. Alguns fanáticos desta seita são: Márcia Kruger (Paraguay), Isabel Porcara (Argentina), da 
Venezuela Carmen Puglia e Anna Karina Olivera, do Brasil Heloisa Menezes, Adélia Maria Woeliner, 

Paulo Lima Júnior e Rose Marie. 

 

- IGEOM: IGLESIA GNÓSTICA ESSENICA DA ORDEM DE MELKISEDEK, foi fundada por 
David Serrate Pérez, quem se auto-proclama o ARKAOM ZANONI PHIDLUZ, VM.K. EL TAWA 
MANÚ, tem sua sede em Seattie, WA USA. Este boliviano ensina que depois de Jesús, ele é a 
máxima autoridade nos céus!!! Foi discípulo de Luis Gustavo Morales Sierra, conhecido como 
KELIUM ZEUS. No México tem seguidores como: Idelfonso Lara Molina (dice ser mestre Omlira), 
Miguel Ángel Gonzáles de la Mora (se cre mestre Zaguel) e Lorena Barajas Roque (lhe chaman 
mestra Jarel). 
 

- PATRIARCADO DA SANTA IGLEJA TAO CRISTÃ UNIVERSAL MOVIMIENTO S.O.S. DE 

RESGATE INTER-OCEÁNICO: referir-se a este grupo ou seita implica um pouco de paciência já que 
é importante conhecer aspéctos de como opera esta perigosa instituição. A imprensa colombiana 
disse: que esta seita foi fundada na Colômbia por Luis Gustavo Morales Sierra quem logrou 
convencer a seus adeptos de agora que ele é o criador do cosmos. Disse que ele criou as estrelas e 
os mundos com suas lágrimas. Ademais se faz chamar KELIUM ZEUS INDUCEUS. Tem como 
cumplice a seu filho que se chama Joab Morales Calderón e que se cre a reencarnación de Samael 

Aun Weor. Estes avivatos asseguran que posuem naves extraterrestres com as quais evacuaram a 
um planeta ou planetas distante a todos aqueles que lhes tem seguido e dado o dízimo que consiste 
em 33% do salário de cada um de seus devotos. 

 
A grande maioria de seus seguidores e especialmente aqueles que mais lhe colaborem 

economicamente, este VIVO EXTRATERRESTRE lhes outorga como prêmio o famoso título de 

mestres, trocando-lhes seu nome de batismo por um nome confuso produto de suas alucinações. 
Nesta organização lhes preparam uma bebida de rum com yagué (alucinógeno) com a qual os 
mantem, segundo KELIUM ZEUS, em êxtase permanente.  

 
Esta perigossísima seita também utiliza o nome de FUNDAÇÃO ECOLÓGICA 

INTERNACIONAL PAZ DE SELVA VERDE AO RESGATE DA ESFERA e se encontra principalmente 
na Colombia e Equador. Seus principais seguidores são César Washigton Izquierdo Torres, quem cre 
ser o mestre Xakhandorhal Elizeus. Ademais do conhecido Assessor Jurídico desta seita, o senhor 
Pío Décimo Painchault Sampayo; e o senhor Ruperto Valencia Soria. 

 
Esta secta ha logrado en forma increíble tener el respaldo de cierta clase política en varios 

países y por eso muchas de las denuncias de sus actividades ilícitas quedan impunes. Por eso 

alertamos a las autoridades honestas para que no protejan y no den vida jurídica a este tipo de plaga 

social. 
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- CORPORAÇÃO AÇÃO CÓSMICA EM ORDEM: dirigem Filadelfo Novoa Novoa (Anubis Rene 
Sabaoth Novoa) e Judith Esquivel Arévalo. 

 

- MOVIMENTO CÓSMICO SOLAR. INSTITUTO DE INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICO 

FILOSÓFICAS: esta seita foi fundada por Israel Díaz Rincón, discípulo de Julio Medina Vizcaíno. 

Este perigoso personagem é acusado por vários de seus membros de cometer adultério com a 
cumplicidade dos sacerdotes e sacerdotisas.  
 

Esta seita tem seu principal centro de operações na cidade de Bogotá, Colômbia. Este 
personagem rechecido mitômano colombiano, diz ser extraterrestre e também oferece viagens em 
sus naves a outros planetas a todos aqueles que lhe sigam.  

 
Faz vários anos, segundo contam alguns desertores, fez uma grandiosa fortuna com o conto de 

que o mundo passaria por vários dias de obscuridade, devido a um eclipse que supostamente ia 
suceder. Este avivato vendeu a preços altíssimos umas supostas velas que diz que havia trazido do 
Tibet e que só essas velas seriam as que serviriam para dar-se luz nos dias em que duraria o suposto 
eclipse. Dizem que através destes artifícios e mentiras logrou enganar a todos os membros dessa 
organização supostamente "extraterrestre". É grande admirador de HITLER do qual assegura que é 
um grande mestre e se encontra vivo em algún lugar e que só ele conhece. 

 
Esta organização opera em vários países como Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, etc. Esta 

seita tem vínculos com a IGLEJA GNÓSTICA ORTODOXA, IGLEJA GNÓSTICA SAMAELIANA 

(proprietário Carlos Fidel Granda Zapata) e A IGLEJA GNÓSTICA DE SAMAEL AUN WEOR. 
 

- ALBERTO DUARTE MATASOL: está acusado de deturpar as obras escritas pelo V.M. 
Rabolú, foi expulso das fileiras gnósticas por adultério. Atualmente tem fundado uma suposta Escola 
de Regeneração em el Salvador e outros países. Combina a Gnosis com práticas de artes marciais. 
 

- ORLANDO RAMÍREZ SOTO: quem se faz chamar Joseph Lando diz ser el V.M. Zachariel. 
Com sua esposa (Janet Ramírez) e através da FUNDAÇÃO DA NÃO-DOUTRINA em Porto Rico, se 
tem dedicado (com o tema de Hercólubus) a tirar-lhe os bens a seus seguidores. Este perigoso 
personagem através da televisão djsse que o mundo se acabaría no ano de 1999. 
 

- LUIS ARMANDO ÁLZATE GIL: também cre ser Zachariel (New York). 
 

- IJAZBOF, lugar na Internet que tem lucrado a nome da Gnósis, o proprietário é Hugo Alberto 
Lujan Chávez. 
 

- IGA: INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA: dirige Osiris Gómez Garro. 
 

- RAFAEL HERNÁNDEZ: venezoelano que diz ser o segundo regresso do Mestro Samael. Tem 
seguidores em Chile, Uruguay, Venezuela, etc. 
 

- AGEACAC: ASSOCIAÇÃO GNÓSTICA DE ESTUDOS DE ANTROPOLOGÍA E CIENCIA: 
fundada no México por Guillermo Murcia e Federico Arce. 
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- IGLEJA GNÓSTICA UNIVERSAL DE ZIÓN, fundada em Barcelona, Espanha no ano 2001 por 
Javier López de Rojas. É impressionante o negócio criado por esta seita; para dar um exemplo 
somente, por ter um contato com eles há que pagar a soma de 55 euros. 

TODAS ESTAS ORGANIZAÇÕES TEM SIDO CATALOGADAS COMO INSTITUIÇÕES 

NEGRAS PELA LOJA BRANCA.  

Todavia estamos a tempo de impedir que se sigam atropelando nossos princípios éticos e 
morais. 

 
Esta lista parece uma descrição de crônica vermeha, mas temos visto necessário fazê-la pública 

com o único propósito de ajudar a muitas pessoas para que não caiam nas garras destas seitas. Aos 
que estam dentro delas que seja este um motivo de reflexão e possam renunciar a tempo. 

 
O MESTRE RABOLÚ TEM ACONSELHADO ATRAVÉS DE SUES COMUNICADOS ANTES DE 

SUA MORTE, QUE AS PESSOAS QUE PELA PRIMEIRA VEZ CONHECEM A GNÓSIS, QUE 

ESTUDEM E PRACTIQUE EM FORMA MUITO INDIVIDUAL; COM ISTO EVITARAM CAIR NAS 
MÃOS DE GENTE INESCRUPULOSA QUE SÓ TEM QUERIDO DESVIRTUAR A GNÓSIS COM 
SUAS FAMOSAS INSTITUIÇÕES. 

Estes senhores da Hora 13 e sua Obra "Hercólubus a Grande Catástrofe e a Escola de 
Regeneração", denominados "Os Encapuzados", igualmente estão jogando lenha verde a tremenda 
fogueira da confusão ideognóstica. 

 Sua obra em si os declara e os iguala, tem o selo da confusão, a atemporaneidade de 
conteúdo, a VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES EXPRESAS DOS VENERÁVEIS MESTRES SAMAEL 
AUN WEOR E RABOLÚ. A CRIAÇÃO DE OUTRA ORDEM DOUTRINÁRIA AQUI NO MUNDO 
FORA DE LUGAR E TIEMPO, A IMPOSTURA DE AUTORIDADE AUTÊNTICA ANTE A 
VENERAVEL LOJA BRANCA, ETC, ETC, ETC. 

 
Bem, e se olharmos, para ver os mais próximos, a solitária e tremenda luta pessoal, familiar, 

grupal, como jurídico-social, do nobre amigo, Roberto Fawcett Posada, sua esposa, Fanny Matilde 
García, e correligionários, para demostrar com documentos autêticos a fraude generalizada e a 
traição �confiável� de Alfonso Mazuera Castilla, Hernán Alberto Candia Arana, María Carmenza Rubio 

Barragán, etc., em sua Junta Coordenadora Nacional da DENOMINAÇÃO RELIGIOSA MOVIMENTO 
GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DE COLOMBIA, aos Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e 
Rabolú, a sua Doutrina Gnóstica, a seu povo de enfermos que lhes rendem tributo e Culto, e ao 
próprio mundo! 

 
E que dizer entre tantos e tantos, pelo menos, do INCURÁVEL ENFERMO POSESSO Luis 

Bernardo Palacio Acosta, quem arrasto a sua própia mulher, Gloria Maria Vélez de Palacio, como a 

seu proprio filho, Michael Palacio Vélez, e até a sua nora, Nilvia L. Irala de Palacio, ao abismo, aonde 
igualmente recolhe seu povo, com sua jogada da mais alta traição aos Veneráveis Mestres Samael 
Aun Weor e Rabolú, a Grande Doutrina Gnóstica Universal, seu povo, os homens e os Dieuses ao 
declarar e dar "TESTEMUNHO" de seu fantástico DELIRIUM TREMENS de ser a reencarnação não 
só do Grande caudilo de Sinai, o Moisés Bíblico, Super-hombre da LEI MOSÁICA, senão e ademis, o 
próprio THOTH HERMES  ANUBIS? 
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De ónde este filho do Abismo, expresando-se na que outrora fora tão sincera e humilde pessoa 

como o era meu genro, vem agora, em sua mais sinistro lance, a trocar-lhe o nome nada menos que 
a GRANDE MÃE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI por SHEKINÁ, assim tão simplesmente?! 

 
O V.M. Samael Aun Weor, Grande Avatara e doador Cósmicamente da Doutrina Gnóstica isto 

é, do Conhecimento Universal, Espiritual ou Puro, em suas mais de cem Obras escritas, cátedras e 
temas, jamais disse que SHEKINÁ fora a mesmíssima MÃE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI. Nem 
sequer ta nome apareceu escrito em suas páginas! 

 
Donde o Juiz do Karma Cósmico, V.M. Rabolú, fala desta criatura? Em qual de suas Obras a 

APRESENTA como a Divina Mãe Devi Kundalini? 
 
Convido a este MITÔMANO monstruoso que nos diga, com claridade meridiana, POR QUE 

NÃO MENCIONA A MAE DIVINA DEVI KUNDALINI NEM UMA SÓ VEZ EM SEU "TESTEMUNHO" 
DE MARRAS? 

 
Porque este MITÔMANO sabe que o FOGO ABRAZADOR DO KUNDALINI o queima, o 

desintegra, o torna cinzas! 
 
Onde a menciona com seu nome próprio de MAE DIVINA DEVI KUNDALINI SHAKTI? 

E agora, onde os Veneráveis Mestre Samael Aun Weor e Rabolú a nossa Divina Mãe Devi 

Kundalini Shakti não mencionam? Em qual de suas múltiplas obras não a mencionam? 

ONDE NOSSOS VENERÁVEIS MESTRES SAMAEL AUN WEOR E RABOLÚ NÃO PÕE A 

NOSSA DIVINA MÃE DEVI KUNDALINI SHAKTI COMO UNICA E ABSOLUTA POSSIBILIDADE 
CÓSMICA DE LIBERAÇÃO? 

HÁ AQUI PARA O MITOMANO DESNUDADO COM SUA MAE SHEKIINA �filho de sua 
linhagem", contra as mais grandes e sagradas DOUTRINAS SERPENTINAS UNIVERSAIS!!! 

 
Não será que por antitese esta SHEKINA é a mãe do MITOMANO MOISES Luis B. Palacio 

Acosta? 

TROCAR-LHE O NOME DA DIVINA MAE DEVI KUKDALINI SHAKTl E SUA FUNÇÃO 
INERENTE! 

QUE VERGONHA!  QUE INDOLENCIA! QUE IMPERDOAVEL CRIME! 

E tantos tontos, para melhor dizer, IMBECIS, tragando intero com este infernal MITOMANO!  
 

XIII) É absolutamente procedente que todo o que se está dando se dê,la confusão se deve a 
falta de compreensão da Doutrina, de seu desenvolvimento, de seu fechamento, do momento em que 
vivemos, das circunstâncias que assim o prodigam. 
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Estas reflexões foram escritas dias despois da desencarnação do V.M. Rabolú e as damos 
como um estudo orientador a confusão que hoje generaliza os conflitos. 

Os Veneráveis Mestres Samael Aun Weor e Rabolú cumpriram sua Missão, marcharam em sua 
auto-realização Íntima com sua Doutrina Gnóstica Cristã Universal. 

 
Não há Mestres que nos guiem, nem Missionários que vá de porta em porta, de povo em povo, 

nem com sua Doutrina, nem com suas Obras; não há Centros, Grupos, nem ainda Salas de Estudo. 
 
A Doutrina cumpriu seu ciclo, e fechou suas portas, de onde sua PROPRIA INSTITUIÇÃO não 

poderia subsistir sem a DOUTRINA. 
 
Que objeto teriam os conflitos? Acaso as FORMAS RELIGIOSAS DO MUNDO NÃO SÃO 

NECESSÁRIAS? 

Não há opção, só a Obra "Hercólubus ou Planeta Vermelho" é a única esperança neste 
naufrágio humano. 

É uma pena que não levemos nem a Doutrina Gnóstica nem a obra "Hercólubus ou Planeta 
Vermelho" ao Oriente Médio, a Índia, a Ásia� a China. 

Fraternalmente,                 

                                            Jorge Vélez Restrepo 
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MENSAGEM ESPECIAL V. M. SAMAEL AUN WEOR AO POVO SALVADORENHO EM 1975 

"...JÁ NOSSO IRMÃO JOAQUÍN AMORTEGUI, O É O MESTRE RABOLU, PORQUE 
REALMENTE ENTRE PARENTESIS  - ELE É UM MESTRE DO KARMA, LHES EXPLICARÁ ALGO 

SOBRE O Sr. BATARSE. 

NÃO FAÇAM JAMAIS FUNÇÕES DE NENHUMA ESPÉCIE! SEI QUE NÃO O TEM FEITO E 

POR ISSO ESTOU CONTENTE. BOM,  MEUS QUERIDOS IRMÃOS, E QUANTO AS DEMAIS 

COISAS POIS HÁ QUE IR-LAS RESOLVENDO POUCO A POUCO. 

PARA LÁ IRA DENTRO EM BREVE O GRANDE MESTRE RABOLU QUE COMO LHES DISSE 
A VOCÊS, É UM MESTRE DO KARMA, SE ENTENDE COM A LEI, �COMO É DO KARMA, POIS 

MUITOS NÃO O COMPREENDEMN�...  
 

DESGRAÇADAMENTE AS PESSOAS NÃO COMPREENDE AOS MESTRES DO KARMA OS 

JULGAM EQUIVOCADAMENTE E ISSO É GRAVÍSSIMO. 
 
RABOLU É DIRETAMENTE UM MESTRE DA LEI, ENTÉNDAM-NO BEM, ESTÁ ENCARNADO, 

É UM MESTRE QUE ESTÁ TRABALHANDO, QUE ESTÁ EM SEU MINISTÉRIO, ESTÁ 

�APLICANDO A LEI.�  
 
ASSIM POIS...  PROCUREM VOCÊS MARCHAR A TOMO COM RABOLU � PARA LA VAI... 

DEMORARÁ UM POUQUINHO MAS PARA LA VAI.
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GRANDE MANIFESTO GNÓSTICO INTERNACIONAL ANO 1976 POR SAMAEL AUN WEOR 

 

VENERÁVEL MESTRE RABOLÚ 

 

�JUIZ DO TRIBUNAL DO KARMA REENCARNADO 

E EM PLENO CUMPRIMENTO DE SEU MINISTÉRIO" 

 

O MESTRE RABOLÚ COMO JUIZ DO KARMA TEM PODERES ABSOLUTOS PARA 

ESTABELECER A ORDEM ONDE QUER QUE SE FAÇA NECESSÁRIO. 

INDUBITAVELMENTE O  MESTRE RABOLU DEVE DERRUBAR MUITOS ÍDOLOS DE 

ARGILA E CORRIGIR MUITOS ERROS. 

 
 
 

P.S.: 
 

I) Donde, todas as Escolas, Ordens, Grupos, Igrejas, Mestres, Gurús, Cultos, etc.,  são 

SOFISMAS DE DISTRAÇÃO DE SATAN contra a INOPCIONÁVEL e INCONTROVERTIVEL Obra 

�Hercólubus ou Planeta Vermelho�  do V.M. Rabolú ante esta tragedia humana. 
II) Em meu archivo pesoal, como em inumeráveis documentos e lugares existem provas 

irrefutáveis de tudo o que aquí se afirma. 
III) Que como tal, não pertenezco a ninhuna corrente de pensamiento, seja esta da Ordem 

Científica, Filosófica, Artística ou Religiosa 
  
 

E-MAIL: fresciagom@yahoo.es -  gnosticosyagnosticos@yahoo.es 
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Bello, Antioquia, 21 de fevereiro de 2001. 
 
 
 
Gloria María Vélez de Palacio          

Luis Palacio Acosta.      

Michael Palacio Vélez        

Nilvia de Palacio     

Bogotá. 

 

 

  �A meus filhos em desgraça� 

 

 
Temos estudado, diríamos com amor, a posição de vocês em relação aos Veneráveis Mestres 

Samael Aun Weor e Rabolú, como a sua doutrina Gnóstica. 
 
Com a mão no coração e sem lugar à equivocos de nenhuma espécie, lhes dizemos que estão 

em um erro gravísimo, um erro profundo, que tem sido assaltados em sua boa fé pela poderosamente 
tenebrosa LEGIÃO EGÓICA  da MITOMANIA,  que os tem POSSESOS E OS LEVA 
INEXORAVELMENTE AO ABISMO. 

 
Por Deus lhes digo como a filhos bons  que conheci que rompam cadeias porque essa atitude 

se qualifica de ALTA TRAIÇÃO AO CRISTO e ainda despois dos espantosos processos da MORTE 
SEGUNDA, a que sem desculpa de nenhuma classe, argumento, ou posse, conduz a atitude que 
vocês sustentam, estarão sob essa cadeia  infernal, depois de milhares de anos de abismo, PELA LEI 
DE RECORRÊNCIA NA NOVA MANIFESTAÇÃO, MAIS AS CONSEQUÊNCIAS. 

 
Se voces determinam continuar no que vão, de uma vez lhes digo, �com dor na alma�, que 

separamos anseios para sempre nestes assuntos, como o temos feito com o Papa e seus curas... 
 
Como disse o V.M. Samael Aun Weor, �... espero un milagro�. 
 
Com sentimentos de grande dor, 
 
 

  
Jorge Vélez Restrepo 

 
 
  

Este Luis B. Palacio Acosta é a lamacenta e faz-me rir até de que só tenha dios dedos de frente 
nos assuntos de esoterismo, declara em seus própios escritos. 

 
O V.M. Samael Aun Weor, é o "Quinto Ánjo" do Apocalipse, o "Buddha Maitreya" e o "Kalki 

Avatara" da Nova Era de Aquário, o "Alfa e Omega", o "Primero e o Último"... "O mais Sábio e o mais 
Espiritual de todos os Espíritos"; o "Ánjo" enviado por Nosso Senhor Jesús O Cristo, no Apocalipse...        
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O Trabalho para a Dissolução do ego, dos "eus" ou defeitos psicológicos, tem sido Ensinado 
Magistralmente pelo Nosso V.M. Samael Aun Weor, nos seguintes termos: 

 

"Observação, julgamento e Execução, são os três fatores básicos da dissolução. 

Primeiro: se observa. Segundo: se ajuiza. Terceiro: se executa." (V.M. Samael Aun Weor). 

 
Nosso V.M. Rabolú nos tem sintetizado mui sabiamente de uma manera mui simples e 

prática, estas Ensinanças, com a prática da Auto-Observação Psicológica nos "três cérebros", 

e a Morte em Marcha, "de instante à instante". 

Este é também Nosso Testemunho das Ensinanças simples, práticas e cem por cento 

efetivas que nos tem explicado sabiamente Nosso V.M. Rabolú em seus Livros, e que nos 

ensina Nosso V.M. Samael Aun Weor! 

Isto é grandioso! Ir descobrindo que as valiossísimas Ensinanças de Nosso V.M. Rabolú, nos 

tem ajudado a entender e a compreender corretamente, em sua forma simples e practica, as 
grandiosas ensinanças de Nosso V.M. Samael Aun Weor! 

Mas, os "raciocinadores", os "intelectuais", os "teóricos", todo o interpretan equivocadamente... 

Das Ensinanças Gnósticas de Nosso V.M. Samael Aun Weor, e de suas própias experiências e 
vivencias, nos disse Nosso V.M. Rabolú: 

"A Ensinança para mim é tão grande porque verdadeiramente lhe ensena a se viver." 

E, de minha parte, concluo dizendo: 

Pois em verdade, não vale a pena vivir, se não é para "morrer". 

O melhor Discípulo do V.M. Samael tem sido "Don Joaquín E. Amórtegui Valbuena", 

Bodhisattwa do V.M. Rabolú, Juiz do Tribunal da Lei Divina, Reencarnado por estes "Tempos 

do Fim"... Tivemos a Graça de ser seus Discípulos, de recebir seus Ensinanças tanto Verbais 

como Escritas. 
 
Como pode ver-se todo seu relato o fundamenta neles, na obra deles, na DOUTRINA  

GNOSTICA DELES, em suas Instituições. 
 
É EXPULSADO RADICALMENTE POR ELES devido a suas "FOFURAS�, ou seja sua 

"MITOMANIA�, seu "FANATISMO� porque "estão prejudicando gravemente a humanidade", porque 
"estão explorando a humanidade", e todavía tem o CINISMO de tirar por escrito em sua horrenda e 
contraditoria emlamiada o aparte: 

 
�ADVERTENCIA�: 

 
Queremos aclarar que a Comunidade do Deserto, fundada pelo V.M. Thoth-Moisés, está na 

linha da Nova Ordem do V.M. Elias-Rabolú e do V.M. Samael Aun Weor, e que o Autor Luis 
Bernardo Palacio Acostá, Bodhisattwa do V.M. Thoth-Moisés, e os amigos em todos os Países da 

Obra e Missão do V.M. Thoth-Moisés não tem nenhum vínculo de nenhum tipo, com nenhuma 
instituição, grupo, publicação ou movimento que se autodenomine "gnóstico" e que os únicos 

Mestres reconhecidos pelo Autor e pelos Amigos da Obra e Missão do V.M. Thoth-Moisés são, a 
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partir do ano 1949, o V.M. Samael Aun Weor, o V.M Elías-Rabolú, o V.M. Thoth-Moisés, e sua 
esposa, quem, e como consta nas cartas do V.M. Rabolú, também encarnou a Seu Mestre Íntimo!� 

Estamos destapando este MITÓMANO ante os homens e os Deuses na confrontação rigorosa 
com a Doutrina Gnóstica, a que jamais poderá desviar em sua tenebrosa impostura de ALTO 
TRAIDOR. 

Seu relato da serpiente é como para o cómico Molier: 

Seu insólito atrevimento de trocar, ademais, o nome e funções nada menos que ao Juiz do 
Karma cósmico, V.M, Rabolú, não �entra� na cabeça, coração, nem sexo de ninguém que não sea um 
�habitnte� do ABISMO. 

Sentir-se e declarar-se em seu grosseiro "Testemunho" mais integro e elevado que o propio 
Avatara desta Era de Aquário, Venerável Mestre Samael Aun Weor, é tão absurdo como evidente da 
mais ridicula e degradante MITOMANIA. 

Onde está a Doutrina deste CAMUFLADO?. 
 
Em que consiste? 

Quais são seus PRÓPIOS PRINCIPIOS?! 

O mais grave destos altos TRAIDORES da mitomania é que DESPERTAM NO MAL e para o 
mal desde antes de ser precipitados ao ABISMO e a MORTE SEGUNDA arrastando com eles a 
centenas de milhares de ignorantes, como de equivocados sinceros. 
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