
ALERTA

O Coordenador Geral Internacional do MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL DA 
COLÔMBIA,  se  dirige  a  toda  a  humanidade  para  comunicar-lhes  o  seguinte:

Esta é uma profecia que se cumpre ao pé da letra. Estamos vivendo, como digo eu, sobre o tempo, 
mas  não haverá  escapatória  no  planeta,  porque o  mais  temível  e  confuso  é  a  aproximação  de 
Hercólubus,  que nem os próprios cientistas calculam os perigos que traz para o nosso planeta, 
porque se Hercólubus passa mais próximo do que se crê, à terra, voaremos em pedaços. Antes de 
passar pela frente do nosso planeta, o fogo de Hercólubus queimará a maior parte da vida. Isso que 
estou dizendo aqui, sustento ante qualquer cientista, porque assim ocorrerá.

Isso trará convulsões em todo o planeta; não haverá onde esconder-se. Meta-se onde queira meter-
se,  aí  não há esconderijo.  Vem o desequilíbrio mental da humanidade e  ficaremos pior do que 
estamos.

O melhor  é  trabalhar  sobre  a  morte,  mas  dedicar  o  tempo  a  morrer  (para  o  ego);  o  que  está 
morrendo, de fatos, está salvo, porque as Hierarquias o podem proteger onde se encontre. Essa é a 
única esperança que temos de escaparmos da grande destruição, que será terrivelmente pavorosa 
para a pobre humanidade.

Eu não lhes aconselho que se vão para outra parte, porque não haverá esconderijo em nenhuma 
parte do planeta; o planeta todo será consumido e o calor insuportável do outro planeta queimará 
grande parte do nosso. As pessoas morrerão de calor e sem alimentos. De modo pois que dediquem 
o tempo a morrer (para o ego).

Estou mandando este alerta para que se ponham a trabalhar e deixem de falar tanto e vamos aos 
fatos, os fatos são os que nos salvam.

Deve-se lutar, porque com a morte se consegue a castidade e o amor pela humanidade. Se não se 
morre, não há nada dos demais. Então esses dois fatores se podem cumprir, com a morte é que se 
cumpre tudo.

Nesses  momentos  o  que  devem fazer  é  dedicarem-se  a  morrer  (para  o  ego),  para  que  possam 
verdadeiramente adquirir um conhecimento próprio e direto, não de livros, senão muito pessoal, 
para ajudar a humanidade.

Rogamos às Comissões Nacionais reproduzir e fazer chegar às diferentes fases este alerta e entregar 
ao pessoal a tarefa do Desdobramento astral e a Morte (do ego).

REPRODUZA-SE E DISTRIBUA-SE.

Fraternalmente:
JOAQUIN ENRIQUE AMORTEGUI VALBUENA
Coordenador Geral Internacional

26 de Fevereiro de 1998

Esta é a tradução do documento original que está na página seguinte




