DISTRIBUIÇÃO DO LIVRO HERCÓLUBUS NO PERFIL RABOLÚIANO
(Prof. Maurício – www.agsaw.com.br)
Em todas as épocas, no Movimento Gnóstico, doou-se material para pessoa
que não tinha a menor relação com os estudos de gnose. Este material
geralmente, com raras exceções, vai exercer função de enfeite de estantes na
casa deste pseudoestudante gnóstico, para o lixo, comercializado ou trocado
por outros tipos de literaturas.
Muitos livros são vendidos aos Sebos, trocados por gibis, por palavras
cruzadas, por livros pornográficos, etc. Isto que dizer que a distribuição deste
material gnóstico, por mais sagrado que seja, não possui nenhum valor para
tais solicitantes, para quem os recebe. Funciona como jogar margaridas para
os porcos. Uma vez que é de praxe do Ser Humano não valorizar aquilo que
lhe advém de graça. Não lhe dá valor, não lhe dá importância, não o aprecia.
Desta forma não há nenhum avanço esotérico nesta relação de ação de
doação de livros gnósticos, muito menos do livro Hercólubus, a nosso ver. Não
a construção de darmas e sim geração de carma, tanto em quem doa, quanto
em quem recebe.
Desta forma somente é enviado material, subsidiário dos Cursos de Gnose
Saameliana, para o estudante envolvido com os estudos, compromissados com
a frequência e assiduidade às aulas do Curso Online ou da modalidade livre de
estudos.
Desta forma, o valor de custo da obra gnóstica é trocado pelo valor
compromisso de estudo desta; onde se exige uma valoração por parte de quem
a recebe, respaldada no sacrifício empregado no estudo de tal obra.
Para solicitar gratuitamente os livros, leia atentamente o texto, preencha o
formulário no site www.agsaw.com.br ou mande um email com o seu endereço
residencial completo para doacaodelivrosgnosticos@agsaw.com.br
A AGSAW subsidia e envia livros somente aos alunos matriculados em seus
cursos. Mediante solicitações a AGSAW estará enviando-lhes pelo correio,
gratuitamente, os seguintes livros:
1. Tratado de Psicologia Revolucionária
2. A Grande Rebelião
3. O Mistério do Áureo Florescer
4. As Três Montanhas
5. Sim Há inferno, Sim há diabo, Sim há carma.

QUESTÕES DE ESTUDO E REFLEXÃO SOBRE GRATUIDADE LIVROS
O VM. Rabolú aprova a maneira com que muitas pessoas e organizações
estão, até com os melhores propósitos, distribuindo gratuitamente o livro
Hercólubus?
Resposta – Não. Pelo contrário, o VM. Desaprova.
2. Com relação à resposta da pergunta 01, porque desaprova?
Resposta – Porque o livro Hercólubus é como qualquer outra obra esotérica
dos VMs. Samael e Rabolú, que devem ser distribuídos com equilíbrio.
3. A distribuição do livro Hercólubus, nos moldes em que se está sendo
por algumas pessoas e algumas organizações, está sendo feita de
maneira equilibrada e consciente?
4. Resposta – Ao distribuir-se o livrinho Hercólubus gratuitamente se faz de
modo inconsciente, provocando desequilíbrio na balança orçamentária. Porque
onera alguns, em benefício de possíveis indolentes, que não o reconhece o seu
real valor esotérico, por ser grátis.
5. Qual é a situação cármica ou dármica, perante a Lei Objetiva, das
partes que interagem na distribuição do livro Hercólubus do VM. Rabolú?
Resposta – Estão numa relação de desequilíbrio. Portanto estão adquirindo
carmas e não darmas. Se já sabiam das prerrogativas do VM. Rabolú para a
distribuição grátis de livros ampliam-se as agravantes. Se não sabiam há
atenuantes. Se continuarem fazendo a distribuição destes, após saberem da
opinião do VM. Sobre a questão, terão acentuadas também as agravantes.
6. Que benefícios espirituais e materiais são obtidos, por uma pessoa ou
por uma organização, ao distribuir massiva e gratuitamente livros
gnósticos, entre os quaIS O livro Hercólubus do VM. Rabolú?
Resposta – Do ponto de vista esotérico nenhum, tomando por base a
orientação do VM. Rabolú sobre esta questão. Pois onera, desequilibra quem
banca o preço de produção e distribuição destes livros e torna indolente quem
o recebe, porque o deixa numa posição de inércia, em que este não irá dar
valor á, não a apreciará convenientemente.
7. O VM. Rabolú está de acordo com quem presenteia o livrinho
Hercólubus?
Resposta – Não. Ele não concorda que se presenteia o livro Hercólubus e
nenhuma obra da gnose samaeliana. Também ele discorda de quem faz
comércio deste livro, vendendo-o muito caro ou extraindo lucros desta venda.

Ele está de acordo com a produção e distribuição deste livro a preço de custo
tão somente.
8. Diante disto tudo, de posse destas informações, para quem seria
interessante a produção e distribuição grátis do livro Hercólubus do VM.
Rabolú?
Resposta – Conforme já enfatizamos não há nenhum ganho nisto, do ponto de
vista esotérico, só do ponto de vista material. Então se torna interessante do
ponto de vista material, comercial, só para pessoas e organizações que tenham
objetivos mercadológicos neste processo.
9. Como as organizações comerciais operam esta questão, para atingirem
os seus propósitos de lucros sobre o livros Hercólubus e outras obras
samaeliana?
Resposta – Muitas delas costumam terceirizarem as suas ações, distribuindo a
parte do sacrifício, do Terceiro Fator, para outras pessoas, catalogadas como
contribuintes voluntários, nesta operação, que esperam ganhar recompensas
espirituais para tal.
Para ampliar a nossa compreensão acerca desta questão vamos estudar as
duas questões, no texto abaixo, transcrito de uma entrevista feita ao
VM.Rabolú,
por
uma
brasileiro,
vide
link
https://www.youtube.com/watch?v=YC28l4JdEcQ
Questão 01 - “Nós sabemos que vender as obras do Mestre a preço de
custo conta mais pontos no sacrifício. E distribuí-lo gratuitamente, valeria
mais ainda?
Rresposta 01 do VM. Rabolú - "Olha.... tudo custa na vida. È preciso agir
conscientemente. Não desequilibrado. É preciso ter equilíbrio em tudo. Se você, por exemplo,
lança uma obra do Mestre. A presenteia...Em primeiro lugar, que recebe não aprecia porque
não lhe custou nada. E se você quiser editar outra obre, então aquele dinheiro já te faz falta.
Então se deve.... essas obras, vendê-las a um preço muito cômodo, tirando unicamente os
gastos que se teve na...tiragem do livro. De modo que não estou de acordo que presenteiem,
mas que tão pouco se explore, senão que se quite os gastos. Isso não é mal, isso é equilíbrio,
porque esses gastos que vocês tiram daí pode servi-lhes para imprimir outras obras e cooperar
para a difusão do ensinamento.....”

Questão 02 do V.M. Rabolú – “Bem, para terminar com esto dos livros, eu
gostaria que você falasse algo ao meu amigo José Marcos Teissin que
cooperou muito para que nós pudéssemos editar.... tivessemos a
possibilidade de editar a obra Ciência Góstica gratuitamente no Brasil. E
eu, pessoalmente, fiquei com certo problema com minhafamília, e esse
Sr., por sua parte, sacrificou-se bastante nessa parte. Então, sobre o que
falamos antes, gostaria que você nos disse para que possamos fazer
algo, ver o que poderíamos fazer ou cobrar, um custo, algo assim....
Gostaria que você falasse algo a esse Sr., meu amigo”.

Resposta 02 - " Bem, para o seu amigo que coperou na tradução dessa obra, a imprimir
esta obra, a Ciência Gnóstica, e para você também, o que lhes acabo de dizer, devem tirar os
gastos. Que não saiam prejudicados economicamente tampouco porque vamso dizer que
vocês queiram traduzir outra obra, lançar outra obra do Mestre e não terão dinheiro. Então há
desequilíbrio nesse campo. Então se deve atuar equilibradamente. Não se vai tornar-se um
comerciante, mas também não se vai quebrar com o capital que se tenha para se presentear
as obras. De modo que tirem os gastos”.

