HERCÓLUBUS NÃO É NABIRU E NEM PLANETA
X

O Mestre Samael mostrando que Hercólubus gira em torno do sol de Tyler
ou Tylo
Hercólubus e Nibiru são coisas completamente diferentes! Nibiru não é
Hercólubus. Nibiru já é confirmado pela NASA, aceito e estudado pelos
cientistas. Hercólubus ainda não é aceito nos meandros científicos, infelizmente.
Nabiru não é Hercólubus, pois Nibiru é do Sistema Solar ORS, que é o nosso
próprio Sistema Solar e Hercólubus é do Sistema Solar Tyler ou Tylo. Também
erram ao associar Hercólubus ao segundo sol, pois Hercólubus é planeta de um
outro sistema solar, ele não é segundo, nem terceiro, nem sol de nenhuma
ordem. Hercólubus não é Nibiru, Anunnaki, Marduk, planeta X, Segundo Sol, etc.
Nibiru tem um período orbital de 3600 anos terrestres e Hercólubus de 25964 anos
terrestres. O planeta X é do sistema solar ORS, é muito parecido com a Terra,

ele gasta 20.000 anos para dar uma volta em torno do Sol ORS, é 10 vezes
maior que a Terra e por isto é chamado de superTerra pelos cientistas.
O livro Hercólubus ou Planeta Vermelho do Mestre Gnóstico
Rabolú não se associa a Nibiru, Planeta X, Planeta 12, Intervenção
Extraterrestre, etc. O livro Hercólubus traz em seu bojo é a
ressintetitização da Doutrina Gnóstica Samaeliana, que vai chegando
ao seu crepúsculo.
Rabolú anuncia que Hercólubus se aproximará novamente da Terra e que a única forma
da humanidade se salvar do cataclismo seria a eliminação dos defeitos psicológicos e a
projeção astral consciente. Rabolú também faz analogia com a Bíblia, na qual
supostamente há várias passagens narrando sobre este planeta, como no Apocalipse
8:11: "E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e
muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas."

Apesar das pseudo associações, Hercólubus possui diferentes nomes, todos
referem-se ao mesmo planeta. Seria o mesmo “abominável da desolação” de
Jesus, a “abominação desoladora” do profeta Daniel, a “grande estrela ardente
com um facho, chamada Absinto” do Apocalipse de João, a “grande estrela”, “o
grande rei do terror”, “o monstro” ou “o novo corpo celeste” de Nostradamus, o
“astro intruso” ou “planeta higienizador” da entidade espiritual chamada Ramatis
(que foi o primeiro a utilizar o nome “Hercólubus” na atualidade), o “Planeta
Chupão” citado por Chico Xavier.
Quando Hercólubus se aproximar o máximo da Terra: “Um eclipse do Sol sucederá o
mais escuro e o mais tenebroso verão que jamais existiu desde a Criação até a paixão e morte de Jesus
Cristo, e de lá até esse dia, e isto será no mês de outubro, quando uma grande translação se produzirá, de
tal modo que julgarão a Terra fora da órbita e abismada em trevas eternas.
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” (Nostradamus, Carta

“O Sol converter-se-á em trevas, e a Lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e

temível Dia do Senhor. ” (Livro

de Joel) “Quando o sol ficar completamente eclipsado; O monstro será

visto em pleno dia; mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados: ninguém irá prevê-lo.
” (Nostradamus,

cent. III, quadra 34). A Terra está de todo quebrantada, ela se move totalmente
com violência. A Terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. ” (Isaías, 24:1921). “E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o Sol, e a Lua não dará a sua luz, e as
estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do
Homem no céu, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. ” (Mateus,

24:27).

“Estrelas cairão do céu. ” Isso se deve à nossa perspectiva: quando a terra tremer (e bota tremer nisso),
teremos as constelações “se movendo” rapidamente. “A Lua, devido ao novo corpo celeste, aproximar-seá da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores marés e inundações.
”

(Nostradamus, cent. IV, 30.) “Quando

virdes o Abominável Devastador, que foi predita pelo

profeta Daniel, posta no lugar santo (firmamento?) – O que lê, entenda –, então os que se acham na Judeia

(Mateus 24: 15-16). “Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão
eliminados, e perecerão, mas a terceira parte restará nela. ” (Zacarias, 13:8). “Farei passar a terceira
parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro…” (Zacarias,
13:9). O Site ora pesquisado (verdademundial.com.br) relata que uma das mudanças esperadas com a
fujam para os montes.

proximidade de Nibiru será na órbita da Lua em volta da Terra. De circular que é normalmente, ficará
elíptica, o que causará a intensificação de marés altas e baixas, que, por sua vez, provocará inundação e
refluxo nas áreas costeiras em todo o mundo (já começou a muito tempo. Veneza já sofreu inundação).
Não se trata de Tsunamis localizados, mas de algo muito mais devastador para todos os litorais do Planeta.
“Donde a recomendação para fugir para as montanhas em Mt

24:16. ” “Nos dias antes do Dilúvio, todos

comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até que Noé entrou na Arca. E nada perceberam até
que veio o Dilúvio e arrastou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens
estarão trabalhando no campo: um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no
moinho: uma será levada e outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor.

” (Mt 24,38-42).

Dois homens estarão trabalhando no campo: um será levado e outro será deixado.

Duas mulheres estarão moendo no moinho: uma será levada e outra será deixada. Vigiai, portanto, pois
não sabeis em que dia virá o Senhor. ” (Mt 24,38-42).

Diferentemente do que afirmam por aí de que lá em Hercólubus existe uma
humanidade deificada, pode-se dizer que lá só humanoides tão perversos como
a nossa humanidade aqui da Terra. "Faço saber que Hercólubus é uma criação, como o
nosso mundo; tem a sua humanidade que o habita, tão perversa como a daqui. Cada planeta, cada
mundo, tem sua humanidade. Que não creem os senhores cientistas que vão atacar esse planeta e
o vão desintegrar, porque lá também têm as suas armas que podem responder e fazer-nos
desaparecer de um momento para o outro. Se os atacam, eles defendem-se e o fim seria muito mais
rápido"

(V.M. Rabolú).

No livro Hercólubus está inserida a ressintetização da Doutrina Gnóstica Cristã
Universal, onde não há mais ninguém melhor que ninguém entre os gnósticos,
tanto da velha como da nova ordem, todos fora rebaixado ao nível do
conhecimento esotérico da humanidade. Todos não passaram pelas provas, não
deram a nota suficiente. Então todos, independentemente da ordem religiosa ou
mística a que pertençam, por repescagem, possuem ainda uma última chance
de salvação, juntamente com toda a humanidade. Para isto precisam da morte
em marcha e do desdobramento astral.

