FALSOS MESTRES GNÓSTICOS
DO PONTO FINAL AO SEGUINTE
(Profº Maurício da Silva)

“Há três coisas que não ficam escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e a Verdade” (Budha).
"E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." (João 8:32)
“Do lado da verdade, sempre sigo em frente, não tenho medo de nada!” (Maurício da Silva).
"Se quiserem triunfar, tenham força de vontade, não se deixem tirar do real caminho.
Recordem que, atualmente, existem pessoas tenebrosas de faíscantes intelectualidades, que
lutam contra o Movimento Gnóstico Cristão Universal. Permaneçam alertas e vigilantes como o
vigia em tempo de guerra." (V.M. Samael Aun Weor)
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No estudo dos valores axiológicos da verdade, vamos encontrar dois tipos de
verdade: Relativa e Absoluta. A Verdade Relativa se conetas às coisas
existenciais, sujeitas a efemeridade, da impermanência do tempo, do espaço e
de todas as coisas do Universo Relativo. A Verdade Absoluta.
Estudo e pesquisa de um período negro do Movimento Gnóstico Cristão
Universal, por meio de questões de estudo e reflexões, destinado ao estudante
gnóstico que gosta de saber as coisas certas acerca da verdade. Todo
aspirante à liberação paga o preço, às vezes muito alto, pela verdade, mas
deve "Dizer a verdade, custe o que custe! E diga o que digam". (V.M. Samael).
Este livro só deverá ser lido por estude de gnose que anele encontrar a
verdade, onde quer que ela esteja independente de onde ela esteja ou do lado
em que ela esteja.
Todo estudante de gnose que vier a ler este livro sentir-se-á muito mal, se não
estiver a fim de viver a verdade. Pois a verdade faz mal a quem não esteja
disposta a vivenciá-la.
Qualquer um de nós estudantes de gnose não precisa esconder a nossa real
identidade, se ocultar por detrás de falsos loguins, apelidos, codinomes,
pseudônimos, etc., se está do lado da verdade. Do lado da verdade podemos
lutar com fervor, pois assim agiram os Veneráveis Mestres da Bendita Loja
Branca. Assim agiram Jesus Cristo e seus apóstolos. Pedro negou a verdade
até que o galo cantou pela terceira vez, por medo. Depois não teve mais medo,
assumia-a até a sua crucificação, de cabeça para baixo, em Roma. Ele não
teve medo de assumir a verdade, não se esconderam por detrás do anonimato,
usando falsos nomes. Jesus não disse que se chamava Genésio!
Este livro ajudará muito aquele estudante de gnose na busca do seu Mestre
Interno, usando a Síntese Samaeliana, traduzida sobre a o comando dos três
fatores de revolução da consciência.
Pois o Mestre Interno do estudante gnóstico aparece para ajudá-lo, na hora
que ele esteja realmente disposto a despertar a consciência, conforme
ressaltou o V.M.Samael.
Este livro ajudará ao estudante gnóstico que compreendeu o recado dos
Veneráveis Mestres Samael e Rabolú acerca de seguidores. Acerca disto eles
enfatizaram que não queriam seguidores, mas sim quem quisesse praticar os
seus ensinamentos, usá-los como mapas, para ajudar encontrar com seu
mestre Interno.

Este livro ajudará o estudante gnóstico, de qualquer instituição pseudognóstica,
pertencente ao Movimento na Contra Ordem Gnóstica, dirigida por falsos
mestres, mitômanos e traidores do V.M. Samael, que compreender que ali
também se encontra a Síntese Samaeliana, esboçada nos três fatores de
revolução da consciência. Pois apesar da Contra Ordem Gnóstica haver
movimentado o conhecimento gnóstico, por meio de grandes diabos
hanasmusseanos da Loja Negra, no bojo ela difundiu também os três fatores
de revolução da consciência.
Deste modo, holisticamente falando, todos nós estudantes de gnose, mesmo
que pertençamos as mais diversas linhas e ordens gnósticas, poderemos
convergir para um ponto comum, prenunciado sabiamente pelo no nosso
querido V.M. Samael, como a Síntese Samaeliana.
Então nada do que aprendemos acerca dos três fatores, da Síntese
Samaeliana, fora perdido. Não importando onde aprendemos, em qualquer
instituição gnóstica ou pseudognóstica, se de fato, os colocarmos em prática,
em busca do nosso Mestre Interno. Para nos ajudar neste propósito poderemos
desvincular das instituições convencionais e aderir ao MOVIGOL.
Este livro demonstra claramente a real situação abismática dos mitômanos,
falsos mestres e traidores do V.M. Samael. Da mesma forma mostra também a
situação dos seus seguidores. Descreve o que fizeram para chegar até ai onde
estão metidos, na condição de cegos guiados por cegos.
Ele aponta o caminho para que reconheçam onde estão metidos no abismo e
para saírem dali. Para que comecem fazer práticas gnósticas objetivas,
obtenham resultados positivos nos desdobramentos e visitem a Igreja Gnóstica
verdadeira e os Templos da Loja Branca.
Ao MOVIGOL, Movimento Gnóstico na Ordem Livre, pertencem todo buscador
que pratica a SINTESE SAMAELIANA. Todo estudante que não segue a
nenhum mestre externo, que não está identificado com nenhuma instituição
pseudognóstica, etc.

QUESTÕES DE ESTUDO E REFLEXÃO
ACERCA DO PROCESSO DE CISÃO
NO MOVIMENTO GNÓSTICO
01. Como fica o meu caso que frequento, ao mesmo tempo, a AGEACAC,
O IGA, A Igreja Gnóstica e às vezes vou à Maçonaria, à Rosa-cruz e ainda
faço uma boquinha na Ayahuasca?

Resposta: Isto demonstra falta de um centro de gravidade permanente na
consciência. Enquanto a gente não se define por uma ordem mística, a gente
fica andando em círculo, nos tornamos borboleteadores que não se vai a lugar
nenhum, na senda da iniciação.
02. Fale sobre a provisão da energia marciana pelo V.M. Samael.
Resposta: Cada mestre da bendita Loja Branca, cada um em seu raio, é um
Pontífice. Isto é, é um provedor de energia, uma ponte que nos permite passar
de uma dimensão para outra, fazer a conexão com as outras dimensões
superiores da natureza.
O V.M. Samael é um provedor de energia da força ou energia marciana, para
os usuários obedientes à sua doutrina. Porém esta energia é retirada dos seus
traidores e a ela não tem acesso os borboleteadores.
03. Quem são os estudantes gnósticos da chamada linha samaeliana?
Resposta: São aqueles obedientes à gnose samaeliana, aos princípios
adotados pelo V.M. Samael para pesquisa, estudo e vivência da sua doutrina,
por meio dos Três Fatores de Revolução da Consciência.
A gnose samaeliana foi implanta pelo V.M. Samael e revalorizada pelo V.M.
Rabolú. Os traidores, seus seguidores gnossáricos, os estudantes das diversas
instituições gnósticas da Contra Ordem Gnóstica, que estão por ai, são antisamaelianos.
04. Porque são anti-samaelianos?
Resposta: Porque não praticam a gnose nos termos propostos pelo V.M.
Samael, rejeitam a sua determinação consoante a adoção dos Cinco Livros
Básicos, à passagem de comando do Movimento Gnóstico ao V.M. Rabolú, à
política dos direitos autorais de suas obras, entre outras coisas mais.
05. O que acontecerá com estes estudantes destas pseudoinstituições
gnósticas que compõe o Movimento Gnóstico Cristão Universal na Contra
Ordem, tais como Igreja Gnóstica, IGA, AGEACAC, CEG, CIAG,
Associação Gnóstica Pistis Sophia, Igreja Gnóstica, Instituto Cultural
Gnóstico, Igreja Tao Crística Universal, IGEOM, Consciência Ígnea, Falso
Mestre do Sul, etc?
Resposta: São seguidores dos traidores do V.M. Samael, estudantes da gnose
anti-samaeliana. Se eles desconhecem a história da traição, registrada nos
anais da história da gnose samaeliana, principalmente no livro “A Nova Ordem”
e no panfleto do “Ponto Final ao Seguinte” e em outros meios lícitos, estão
inocentados, em parte.

Porém ficam estancados, suas práticas não dão resultados positivos, não
conseguem se desdobrar para o mundo astral e muito menos para o mental. E
quando conseguem, não possuem acesso aos templos da Loja Branca, ao
Palácio da Justiça Divina, à Santa Igreja Gnóstica, etc.
A partir do momento que passam a conhecer a história real da traição, se
persistem no erro, passam a ser cúmplice com o delito e a Lei Divina irá pegálos mais adiante.
06. O que é preciso fazer, nesta época, cada um dos estudantes
gnósticos, que está nesta enrascada, preso a uma instituição destas
pseudognósticas que abundam por ai?
Resposta: Precisa compreender a sua real situação, neste exato momento,
quanto à sua liberação. Para, a partir daí, praticar intensivamente a Revolução
da Consciência, por meio dos Três Fatores, sem se enlevar com este ou
aquele mestre, sem se identificar com este ou aquele segmento
pseudognóstico.
Temos que aproveitar o que recebemos de informação acerca dos três fatores
de revolução da consciência e colocar em prática de fato. Usar a Síntese
Samaeliana para ir de encontro ao nosso Mestre Interno.
07. E qual é a nossa real situação no caminho da liberação?
Resposta: todos nós que estamos buscando o ensinamento gnóstico, como
afirmou o V.M. Rabolú, temos algo em comum.
Todos nós queremos a liberação. Mas liberação de quê? Queremos nos libertar
das 48 leis da natureza, que nos prendem à Roda do Sansara. E onde nos
situamos, neste exato momento, nesta trajetória da liberação?
Nós estamos na Idade de Ferro da quinta Raça-raiz, ou Ariana. Durante o
desenvolvimento em qualquer uma das sete Raças raízes, há quatro
possibilidades de liberação das leis ou de salvação para cada um de nós: 1º
Alguns se libertaram definitivamente e foram para o absoluto; 2° outros foram
para o nirvana, se liberaram temporariamente; 3º alguns poderão ir para a Ilha
Sagrada, ganhar espaço e tempo, para continuar-se candidato ao Absoluto; 4º
muitos serão levados às outras moradas do Pai. Enquanto que a maioria
absoluta de nós sucumbirá no abismo.
08. Dá para o Srº. Explica melhor isto?
Resposta: Esta liberação se dá em função dos níveis do despertar da
consciência: 1º os que escolheram o caminho Reto despertaram a consciência
em 100%, se cristificaram, já foram para o Absoluto. Infelizmente não somos
nós; 2ª Os que escolheram o caminho dos anjos foram para o Nirvana.

Também, infelizmente não estamos ai; 3º Os candidatos do caminho Reto, que
estejam com 50% de consciência despertas precisarão de espaço e de tempo
para a continuação de seus trabalhos, então irão para a Ilha Secreta; 4º Quem
estiver abaixo dos 50% de consciência, mas no trabalho será resgatado para
outro planeta, antes da catástrofe.
Quem nunca trabalhou a revolução da consciência, ou estava no trabalho e
parou, irá para a quinta possibilidade, para o quinto dos infernos, agora quando
acabar o tempo.
09. Qual o tempo que ainda temos para escapar do inferno?
Resposta: No período de desenvolvimento de nossa quinta Raça-raiz o Sol
ORZ gasta 25.965 anos para dar uma volta completa no circulo zodiacal. Este
é o tempo que tínhamos para a nossa liberação.
Nesta trajetória de 360 º, no círculo zodiacal, o Sol ORS já percorreu 345º, em
24.884 anos. Restam-nos, portanto, 1.081 anos. Mas serão anos de
instabilidades, aonde o planeta vai se decompondo gradativamente.
10. Diante deste panorama o que temos que fazer agora?
Resposta: Temos que jogar o tudo pelo nada, como ressaltam os veneráveis
mestres Samael e Rabolú, parar de ficar brincando, fazendo práticas subjetivas
da gnose dinossáurica, para imergir nas práticas objetivas da gnose
revolucionária.
Temos que objetivamente fazer o trabalho de revolução, que não fizemos em
24.884 anos, nos anos que ainda restam desta nossa existência atual, para
irmos para a Ilha Sagrada.
11. O que é gnose dinossáurica gnosáurica?
Resposta: É a gnose dos traidores, constituída dê praticas subjetivas. É
aquela que atrelada às tradições antigas, as concepções intelectuais
destituídas da parte esotérica, não aceitou as mudanças, os choques dados
pelos veneráveis mestres Samael e Rabolú para o Movimento Gnóstico da
entropia.
12. O que se define como práticas objetivas e subjetivas?
Resposta: Se define de acordo com a intensidade de impacto que elas
provocam na velocidade do despertar da consciência.
Objetivas são aquelas que conectam diretamente ao processo do despertar da
consciência imediatamente e são impactantes, como a morte do ego,
substantivada na auto-observação e na meditação. Subjetivas são todas as
demais.

13. Do Ponto Final ao Seguinte é um livro?
Resposta: Não. Do Ponto Final ao Seguinte é um panfleto, que se tornou num
documento importante da gnose, que percorreu o Movimento Gnóstico Cristão
Universal, na forma de Circular.
Ele contém um diálogo textual entre a V.M. Litelantes e o V.M. Rabolú, travado
no ano de 1980.
Na realidade, quem se fazia passar pela V.M. Litelantes era um grupo de
falsários, composto de três pessoas, o chamado Triunvirato, que cometeu
vários delitos perante as leis da Terra e à Justiça Divina, ao tentar ludibriar o
povo gnóstico, falsificando documentos e assinaturas dos Veneráveis Mestres
Samael e Litelantes, como se comprovou cientificamente por processos
periciais credenciados.
14. "Que resposta deu o V.M. Rabolú à Carta Aberta, “Ponto Final”,
emitida pelo Triunvirato falsário, que se fez passar pela V.M. Litelantes?”.
Resposta: Vejamos a resposta que deu o V.M. Rabolú no texto abaixo: "Isso de
eu tenha guardado silêncio por muito tempo, suportando as calúnias a que tinham me
submetido os Srs. Fernando Salazar Babou, Vitor Manuel Chávez e Hypatía Gómez de Lozano
a nome da V.M, Litelantes, não quer dizer que me tenham apertado um botão psicológico,
senão que tudo tem um principio e um fim”.

“Acreditou a senhora Hypatia que a Joaquim Amortegui lhe iam fazer comer
“gato por lebre”, pondo a V.M. Litelantes como bastidor para escudar-se no
nome dela e fazer más ações, tal como vinha fazendo na vida do V.M, Samael,
porém se equivocou”.
“Se falsificou a assinatura do V.M. Samael em vida dele, porque a V.M. Litelantes não lhe pode
estar fazendo o mesmo? Como prova disso tenho muitíssimos documentos em meu poder,
com os quais posso provar publicamente diante das leis humanas e divinas a falsificação da
assinatura do V.M. Samael, coisa que trouxe uma agitação internacional e semeou o caos e a
dúvida em toda comunidade gnóstica”.
“Qualquer um que duvide destas asseverações pode com inteira liberdade vir a estes
escritórios, e mostrarei os diversos documentos e a diferença entre a assinatura autêntica do
V.M. Samael e a assinatura falsificada por dona Hypatia, fato este que presenciei em mais que
uma ocasião pessoalmente, quando eu estava no México”.
“Isto falo para que se inteire a comunidade gnóstica internacional do dano que se está
ocasionando nestes momentos, querendo os Srs. Salazar, Chávez e Hypatia semear um
conflito, fazendo ver que eu estou contra a V.M. Litelantes e que ela por sua vez contra mim”.
“E Mais, acaba de chegar à Colômbia um casal de missionários que falaram pessoalmente com
a Sr”. Arnolda, e lhe informaram sobre os diversos comunicados contraditórios que estão
circulando internacionalmente e que tem confundido as comunidades Gnósticas, para o que ela
respondeu: "Eu não enviei esses comunicados". Ao insistir-lhe o casal em menção de que iam
assinados por ela, respondeu: "Eu não assinei esses comunicados".

“Então se prova com isto, ou falsificam a assinatura da V.M. Litelantes, ou a fazem assinar sem
informar do conteúdo. Isto para que a comunidade Gnóstica se dê conta por onde vem o mal,
de onde sai dê conta por onde vem o mal, de onde sai e quais são os seus fins, conseguindo
até agora desintegrar e lançar a um caos ao Movimento Gnóstico, tal como sucedeu com as
circulares em nome de Rafael Ruiz Ochoa pedindo dinheiro, que muito de nós chegamos a
receber até três vezes por semana; coisa que o V.M. Samael não fazia e cuja falsificação pode
provar. Quem era? Dona Hypatia."
“pode-lhe estar fazendo o mesmo? Como prova disso tenho muitíssimos documentos em meu
poder, com os quais posso provar publicamente diante das leis humanas e divinas a
falsificação da assinatura do V.M. Samael, coisa que trouxe uma agitação internacional e
semeou o caos e a dúvida em toda comunidade gnóstica ”.
“Qualquer um que duvide destas asseverações pode com inteira liberdade vir a estes
escritórios, e mostrarei os diversos documentos e a diferença entre a assinatura autêntica do
V.M. Samael e a assinatura falsificada por dona Hypatia, fato este que presenciei em mais que
uma ocasião pessoalmente, quando eu estava no México”.
“Isto falo para que se inteire a comunidade gnóstica internacional do dano que se está
ocasionando nestes momentos, querendo os Srs. Salazar, Chávez e Hypatia semear um
conflito, fazendo ver que eu estou contra a V.M. Litelantes e que ela por sua vez contra mim”.
“E Mais, acaba de chegar à Colômbia um casal de missionários que falaram pessoalmente com
a Srª”. Arnolda, e lhe informaram sobre os diversos comunicados contraditórios que estão
circulando internacionalmente e que tem confundido as comunidades Gnósticas, para o que ela
respondeu: "Eu não enviei esses comunicados". Ao insistir-lhe o casal em menção de que iam
assinados por ela, respondeu: "Eu não assinei esses comunicados".
“Então se prova com isto, ou falsificam a assinatura da V.M. Litelantes, ou a fazem assinar sem
informar do conteúdo. Isto para que a comunidade Gnóstica se dê conta por onde vem o mal,
de onde sai dê conta por onde vem o mal, de onde sai e quais são os seus fins, conseguindo
até agora desintegrar e lançar a um caos ao Movimento Gnóstico, tal como sucedeu com as
circulares em nome de Rafael Ruiz Ochoa pedindo dinheiro, que muito de nós chegamos a
receber até três vezes por semana; coisa que o V.M. Samael não fazia e cuja falsificação pode
provar. Quem era? Dona Hypatia...”.

15. Como se configurou, na forma de Livro, o maior documento histórico,
que narra os reais fatores da cisão entre os gnósticos daquela época?
Resposta: Na realidade não é bem um livro, mas um panfleto, que resulto das
circulares, isto é, dos documentos oficiais que percorreram os meandros
gnósticos na época, na forma de circulares.
O Triunvirato Mexicano emitiu várias circulares assinadas pela V.M. Litelantes.
Na realidade o grupo de falsário falsificava a assinatura da Mestra, se
passando por ela, para atingir os seus objetivos macabros.
A Circular emitida pelos falsários, traidores dos Veneráveis Mestres Litelantes,
Samael Rabolú, em 26 de agosto de 1980, foi batizada de o “PONTO FINAL”.
A circular emitida pelo V.M.Rabolú em resposta, em 19 de novembro de 1980,
recebeu o nome de o “PONTO SEGUINTE”.

O Triunvirato lançou o panfleto Ponto Final, em agosto 1980 e VM Rabolú só
deu a resposta, conforme questão 15, em 19 de novembro de 1980.
Esta demora na resposta se deu em razão do tempo que o V.M. Rabolú levou
para provar a falsidade dos documentos do “Ponto Final”, em cartórios periciais
e preparar a sua defesa baseada em fatos devidamente comprovados pela
Justiça terrena e Divina.
16. O que representam as circulares constituintes do panfleto “Do Ponto
Final ao Seguinte”, qual o seu conteúdo e como se deu a dinâmica delas?
Resposta: As circulares representam documentos oficiais, que se
movimentavam rigorosamente só entre os membros gnósticos, trancadas a
sete chaves, em conformidade com hermetismo da Gnose Institucionalizada da
época, cujo conteúdo se pode ler lido nos sites do MOVIGOL e da AGSAW.
17. O que se pode dizer acerca a Unidade Monolítica que pretendia formar
o Triunvirato Falsário, que dirigiu a gnose, por um tempo, em nome da
V.M. Litelantes?
Resposta: A palavra monolítica deriva de monolítico, que é um adjetivo,
relativo ou semelhante a monólito, formado de uma só pedra.
Portanto, a unidade monolítica que o Triunvirato formou se constituiu numa
unidade política, para dirigir o povo gnóstico da época e obter dividendos
econômicos.
O que o Triunvirato queria era botar a mão na grana mesmo, era arrancar
dinheiro do povo gnóstico. Foi aí que a AGEACAC, por meio do Sr. Frederico
Arce, caiu fora, se desligou da V.M. Litelantes representada pelo Triunvirato.
18. Como o Triunvirato de Falsários conseguiu assumir e dirigir o
Movimento Gnóstico, logo após a morte do V.M. Samael?
Resposta: O Triunvirato de falsários falsificava documentos e assinaturas e se
fazia passar pela V.M. Litelantes.
Ele dirigia o Movimento Gnóstico sentado em suas poltronas, aproveitando do
fato de a V.M. Litelantes ter o hábito de não ler as correspondências gnósticas
da época. “Quanto à comunicação que se refere, e sabendo que a Dona Arnolda não lhe
leem as cartas que chegam nem as que (ela) responde, é muito certo que não tenho tido
comunicação direta, porque quero falar com Dona Arnolda, não com os elementos que se
fazem passar por ela e que estão causando um gravíssimo dano, porque internacionalmente a
estão colocando em um plano muito baixo, sem dar-se conta que os inimigos os têm na mesma
casa” (V.M. Rabolú).

19. Como se deu a reforma no movimento gnóstico, que começou uns
dois anos antes da morte do V.M. Samael?

Respostas: A reforma se deu em dois sentidos: de um lado estava o
Triunvirato que promovia reformas, se passando pela V.M. Litelantes,
enfatizando os aspectos materiais e intelectuais do Movimento Gnóstico, sem o
aval do V.M. Samael; do outro lado estava o V.M. Rabolú imprimindo as
reformas necessárias assentadas sobre os aspectos espirituais, conforme lhe
ordenara o V. M. Samael, por escrito.
20. Como o Triunvirato Diabólico se apoderou do Movimento Gnóstico
Cristão Universal na Velha Ordem e qual era o seu real propósito?
Resposta: O Triunvirato falsificou assinaturas e documentos do V.M. Samael,
restaurou cargos extintos pelo V.M. Samael, objetivando usurpar as
propriedades materiais do Movimento Gnóstico. Etc.
21. (Enrique) - Por que o Sr. Joaquin não é mencionado nesta história,
abaixo? Em 31 de janeiro de 1977 o Mestre Samael baixa decretos que
organiza a Igreja e o Movimento Gnóstico, deixando a Igreja com a parte
Litúrgica e o Movimento com a parte do ensino/escola, conforme exposto
abaixo:
Em 22 de junho daquele ano, o Patriarca nomeia o V.M. Arcebispo Primaz
Garga Kuichines como a autoridade suprema da Igreja. O V.M. Gargha
Kuichines passou seu período de iniciação, terrível provação que durou vários
anos e o Mestre resistiu estoicamente. Em 22 de junho o V.M. Samael Aun
Weor promove a V.M. Gargha Kuichines a posição e dignidade de Arcebispo
da Igreja Universal Santo gnóstico cristão, que é nomeado como presidente e
Autoridade Suprema da Igreja Gnóstica Santo na Colômbia e, portanto, como
representante legal da Igreja no país. "Ele foi nomeado pelo Patriarca V.M. Samael Aun
Weor, CHANCELER extraordinário e plenipotenciário PARA TODOS OS PAÍSES DO MUNDO
com todos os poderes "(Em

3 de outubro de 1977). "A 24 de dezembro de 1978 foi
realizada no supremo Santuarium Summum da Serra Nevada de Santa Marta,
a Assembleia da entronização do Patriarca Gnóstico Internacional II, na
presença de delegados de vários países entre os quais estão: Colômbia,
Venezuela, República Dominicana. Porto Rico, Estados Unidos, Honduras,
França, celebrou a missa da VM Gargha Kuichines e antes de consagrar o pão
e o vinho começa se uma marcha precedida por V.M. Desoto, e Don Ignacio
Amortegui Valbuena (parente do Joaquin?), Abade do Summum, ao som do
hino do Avatar, o Mestre Desoto entregou a equipe dos Patriarcas para a VM
Don Ignacio Gargha Amortegui Kuichines e lhe entrega a espada de Samael.
Por isso, foi à entronização do Patriarca II para as instituições gnósticas glória.
O decreto do V.M. Samael Ele foi nomeado pelo Patriarca V.M. Samael Aun
Weor, CHANCELER extraordinário e plenipotenciário PARA TODOS OS
PAÍSES DO MUNDO com todos os poderes "(Em 3 de outubro de 1977).”.
Resposta: Bem a resposta é simples: “quem se associa a traidores, traidor é também”.
Jesus Cristo disse: “Digas-me com quem tua andas, que direi quem tu és”.

Henrique, ele não é mencionado nesta história e nem poderia ser, pois ele é
um legítimo Maestro da Loja Banca e não poderia estar metido nas falcatruas
dos traidores do V.M. Samael, daqueles tempos.
Ele estava, nesta época, em pleno exercício da missão a ele atribuída pelo
V.M. Samael, por meio da autorização de 15/10/1975, vide páginas 15 e 16 do
Livro do “Ponto Final ao Seguinte”.
Acerca da Odisseia que do Sr. Júlio Medina, no Movimento Gnóstico, podemos
ler os textos nas páginas 54,55 e 56 do “Livro do Ponto Final ao Seguinte”,
O Sr. Júlio Medina e seus discípulos, na realidade, nãos aceitaram as
ORDENS e nomeações feitas pelo V.M. Samael. Manifestaram a sua
desobediência e traição num documento que formatava a CONTRA ORDEM
Gnóstica.
O V. M. Samael, com sua infinita sabedoria, percebendo a desordem que
permeava o Movimento Gnóstico, na época, estrategicamente, sob o comando
da Lei Divina, por meio de seu discípulo Rabolú, resolveu colocar ordem no
Movimento Cristão Universal.
Neste ponto o V.M. Samael colocava fim à Velha Ordem gnóstica, ao mesmo
tempo em que reunia os discípulos em dois ramos opostos: os traidores na
Contra Ordem Gnóstica, formada por eles mesmos; e os seus fiéis
seguidores na Nova Ordem Gnóstica estabelecida por ele, por intermédio do
V.M. Rabolú.
A recondução do V.M. Gargha se de por erros táticos, por comando traidor,
como se pode ver no Grande Manifesto Gnóstico, que recebeu o nome de "O
Final em Duas Partes".
Neste documento assinado pela Dna Arnolda Garro de Gomes se reconhece e
reincorpora o traidor Júlio Medina Vizcaino aos cargos que ele fora
anteriormente designados pelo V.M. Samael e, logo em seguida, revogado pelo
também pelo V.M. Samael.
A Dna Arnolda, cometeu um grande erro grave ai neste manifesto, por não
haver percebido, ao fazer equivocada nomeação, que data da dita nomeação,
03.10.1977, era extemporânea, insubsistente e falsa.
O Sr. Júlio Medina, em seu delírio diabólico, juntamente com seus discípulos
rechaçaram as nomeações feitas pelo V.M. Samael na Carta Circular 09.
Eles desobedeceram ao V.M. Samael e substituíram-na por outro documento
elaborado por eles, que recebeu o nome de Carta de Compromissos, firmada
pelos traidores em 17 de novembro de 1977, que foi um documento de
Contraordem Traidora.

Esta Contra Ordem Traidora trazia as autonomeações do Triunvirato Satânico,
composto por Medina/Marquez/Lopez Lindo, feitos na Falsa Circular 07.
O V.M. Samael, numa estratégia de infinita sabedoria, na Circular 09, no
sentido de ajuntar todos os diabos num só lugar, aprovou todos os atos de
autonomeações, traições, desobediências, etc, contidos na falsa circular 07.
Júlio Medina e seus discípulos usaram artifícios ardilosos, para ocupar
posições no comando da Velha Ordem, conforme exames grafotécnicos em
assinaturas e documentos falsos, feitos por peritos internacionais qualificados.
O V.M. Samael fez de tudo, na época, para tentar salvar Júlio Medina Vascaíno
(V. M. Gargha Kuichines), que estava nas mãos do diabo, mas foi tudo em vão!
Júlio Medina Vascaíno (V. M. Gargha Kuichines) estava indo muito bem,
cumprindo as determinações dadas a ele pelo V.M. Samael, até o momento em
que escolheu o Caminho Espiral.
A partir daí ele não iria servir mais para conduzir o rebanho gnóstico, pois não
recebera o cajado, símbolo do pastor, dado na 5ª Iniciação, na 2ª Montanha, ao
discípulo que escolhe o Caminho Reto.
A partir daí ele abandonou o processo da morte e se tornou um membro da
Loja Negra, um elemento nocivo ao Movimento Gnóstico, cometeu vários
crimes contra a gnose e contra o povo gnóstico, que foram devidamente
apurados pela justiça, na época.
Estes delitos constam de falsificação de documentos, de assinaturas, formação
de quadrilha, expropriação de bens do Movimento Gnóstico, etc. (vide páginas
19, 20, 36, 37, 38, 39,40, 41, do “Livro do Ponto Final ao Seguinte”www.agsaw.com.br/ dopontofinalaoseguinte.pdf).
A recondução do V.M. Gargha está no Grande Manifesto Gnóstico, que
recebeu nome de "O Final em Duas Partes".
Neste documento assinado pela Dna Arnolda Garro de Gomes se reconhece e
reincorpora o traidor Júlio Medina Vizcaino aos cargos anteriormente
designados pelo V.M. Samael e logo em seguida revogado pelo V.M. Samael.
A Dna Arnolda, cometeu um grande erro ai, por não haver percebido, ao haver
feito a equivocada nomeação, que data a dita nomeação, 03.10.1977, era
extemporânea, insubsistente e falsa.
O Sr. Júlio Medina, em seu delírio diabólico, juntamente com seus discípulos
rechaçaram as nomeações feitas pelo V.M. Samael num Carta Circular.

Eles desobedeceram ao V.M. Samael e substituíram-na por outro documento
elaborado por eles, que recebeu o nome de Carta de Compromissos, firmada
pelos traidores em 17 de novembro de 1977, que foi um documento de Contra
Ordem Traidora.
Esta contra ordem traidora trazia a autonomeações do Triunvirato Satânico
composto por Medina/Marquez/Lopez Lindo, feitos na Falsa Circular 07.
O V.M. Samael, numa estratégia de infinita sabedoria, na Circular 09, no
sentido de ajuntar todos os diabos num só lugar, aprovou todos os atos de
autonomeações, traições, desobediências, etc, da falsa circular 07, conforme
pode ser lido na página 54.
22. Quais foram os reais papéis exercidos pelos senhores Júlio Medina
Vizcaino e Fernando Salazar Bañol neste triste episódio de traição ao V.M.
Samael?
Resposta: Bem, ambos se constituíram em grandes traidores do V.M. Samael,
ao produzirem documentos falsos, ignorarem os verdadeiros problemas do
povo gnóstico, na época.
Eles abusaram de todos os meios para tentar se apropriarem dos bens do
Movimento Gnóstico, dos Centros de Estudos e dos Lumisiais, com suas
propriedades.
Como podemos ver em alguns parágrafos extraídos de documentos do
Tribunal Judicial, de declarações dadas no Processo Condenatório contra Júlio
Medina Vizcaino e de cópia dos resultados de um dos vários processos legais
empreendidos contra Júlio Medina, que podem ser lidos nas páginas de 39 a
49 do livro Do Ponto Final ao Seguinte, no link www.agsaw.com.br/
dopontofinalaoseguinte.pdf.
Quanto ao Sr. Fernando Salazar Bañol, pode se dizer que ele representa o
elemento mais importante para recontar a História Real da Gnose Samaeliana,
àqueles que não tiveram acesso aos arquivos daquela época e dos dias atuais.
Sua importância se deve ao fato dele ter participado como autor dos fatos, de
um lado e como testemunha, do ocorrido, do outro lado, contribuindo para o
restabelecimento da verdade. Sua confissão se configurou como uma espécie
de deleção que ajudou nas investigações, na medida em que evidenciou os
culpados de traição ao V.M. Saamael.
Ele participou do Triunvirato Traidor, portanto é coator e cúmplice dos crimes e
depois de haver se arrependido, confessou os seus próprios delitos, conforme
podemos ler a sua própria confissão nos comentários números 04, 05 e 06,
apartes "a, b, c, d, e, f e g", nas páginas Nº 26, 27 e 28.

23. Como se comportou economicamente o Movimento Gnóstico, quando
esteve nas mãos dos traidores do V.M.Samael?
Resposta: Nesta época, sob o comando da Loja Negra, no Movimento
Gnóstico, passou-se a cobrar pelo ensinamento, exigir pagamentos pelos
ensinamentos (vide página 66 do livro "Do Ponto Final ao Seguinte"www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).
Na Confissão de Fernando Salazar Bañol, ele menciona que muitos
missionários tiveram que passar fome para poder engordar os cofres do
Conselho Patriarcal do México (vide página 26 do livro "Do Ponto Final ao
Seguinte" - WWW.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).
24. È verdade que o Movimento Gnóstico já cobrou dízimos como as
igrejas mercantis dos dias de hoje?
Resposta: É Verdade. Na Época em que os traidores do V.M. Samael
comandaram a gnose, os missionários tinham que passar fome, privar de seus
próprios alimentos para darem 10% de suas rendas para sustentar o Diabólico
Conselho Patriarcal do México. Onde também se exigia altas cotas aos
aspirantes e aos missionários (vide página 32 do livro "Do Ponto Final ao
Seguinte" www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).
Foi um período triste da gnose mercantilizada, como se verifica até hoje nas
instituições da Contra Ordem Gnóstica.
25. A esposa do V.M. Samael, V.M. Litelantes, foi prejudicada também,
nesta história toda de Cisão do Movimento Gnóstico?
Resposta: Sim, o Triunvirato Usurpador fez muita besteira, onde seus
membros estabeleceram contradições em nome da V.M. Litelantes, falsificando
assinatura e documentos, para poder passar pela V.M. Mestra.
A estes forasteiros, assim dirigiu o V.M. Rabolú: "São vocês que estão causando
muito dano para a V.M. Litelantes; tenham um pouco de caridade e compaixão dela. Isso não
faz, porque eu defenderei a V.M. Litelantes com capa e espada onde me seja possível; o que
não posso defender e patrocinar são a falsificação das assinaturas e todas essas coisas que
estão fazendo vocês em nome dela. Por isso me expresso nestes termos, porque sei que ela
não é quem escreve tais contradições”. (V.M. Rabolú -"Do Ponto Final ao Seguinte” - pág.13).

26. Em cumprimento à determinação do V.M.Samael quais ídolos de Barro
que o V.M. Rabolú derrubou?
Reposta: Ele derrubou muitos e ainda derruba até hoje, desde os
componentes do Triunvirato Ditador até os demais traidores da gnose
samaeliana de nossos dias atuais.
Ele é Águia que tudo vê. Derrubou e derruba todos os anti-samaelianos
componentes da gnose dinossáurica.

"Estou cumprindo a ordem do V.M. Samael, derrubando os ídolos de barro que estão causando
dano ao Movimento Gnóstico, como vocês: Fernando Salazar Bañol, Hypaty Gómez de Lozano
e Vitor Manuel Chávez, que são três ídolos de barro a quem estou disposto a derrubar, custe o
que custe!” (V.M. Rabolú -"Do Ponto Final ao Seguinte, pág.13).

27. Que é gnose samaeliana e quais são os seus adeptos?
Resposta: A gnose samaeliana é aquela que foi depurada pelos V.M. Samael,
até onde viveu e foi revalorizada pelo seu discípulo autorizado, V.M. Rabolú.
Ela é 100% revolucionária, objetiva seguidores são os estudantes
revolucionários de todos os tempos, que fazem as práticas objetivas deixadas
pelos V. MS. Samael e Rabolú.
28. Que é gnose anti-samaeliana ou dinossáurica e quais são os seus
seguidores?
Resposta: É aquela gnose antiga, por isto chamada de dinossáurica ou
gnossáurica, que não recebeu os choques dados pelos V.M. Samael e Rabolú
e se sucumbiu pela entropia.
Este segmento da gnose é totalmente subjetivo, composto de estudante
intelectualizado, que não entende a parte esotérica da gnose. Este segmento
não compreendeu, por isto não aceitou as reformas no Movimento Gnóstico,
iniciadas com o V.M. Samael e continuada e concluídas com o V.M. Rabolú.
Seus seguidores são estudantes de gnose que se pautam pelas práticas
subjetivas e se encontram desprovidos das energias samaelianas, são
desconectados da Loja Branca.
29. Qual diferença entre práticas objetivas e subjetivas?
Reposta: As práticas são denominadas de subjetivas e objetivas de acordo
com a força impactante que provocam no processo do despertar da
consciência.
As práticas subjetivas possuem pouca eficácia no processo do despertar da
consciência e as objetivas são altamente impactantes no processo do
despertar da consciência.
30. Quais são as práticas subjetivas e objetivas?
Resposta: Objetivas são a auto-observação, a morte mística, a meditação e o
arcano azf.
Subjetivas são todas demais práticas: orações, mantralização, rituais místicos,
lamaseria, runas, numerologia, etc.

31. Como se deu este processo de falsificação de assinaturas e que
consequência trouxe ao Movimento Gnóstico, após a morte do
V.M.Samael?
Resposta: Os falsificadores de assinatura, em várias cartas distribuídas
mundialmente, foram muito prejudiciais ao Movimento Gnóstico que deixou o
V.M. Samael.
Não só Triunvirato Ditador, como os seus seguidores e demais pessoas antisamaelianas, criaram obstáculos para a organização do Movimento Gnóstico
na Nova Ordem tal como queria o V.M. Samael.
Sobre a falsificação de assinaturas, podemos ver anotações e documentos
probatórios, que foram lançados como "Circulares" do Patriarca Avatara, V.M.
Samael Aun Weor por meio dos quais se Autonomearam como Hierarquias
Internacionais, juntando fundos do povo Gnóstico, formando assim uma Cadeia
Mundial de falsificadores, impostores e caloteiros que tem enganado a boa fé
pública! (Páginas 59, 61,63 e 65 do livro "Do Ponto Final ao Seguinte").
32. E como o V.M. Samael queria reorganizar o Movimento Gnóstico?
Resposta: Ele queria tal como ordenou que organizasse o V.M. Rabolú, uma
instituição mística voltada ao esotérico, com práticas objetivas, desarticulada
da intelectualização e das finanças mercantilistas.
33. A Junta que coordenou o Movimento Gnóstico, formada por Salazar,
Hypatia e Chávez, logo após a morte do V.M. Samael, era leal às
instituições gnósticas?
Resposta: Não. Eles se diziam leais e exigiam lealdade do povo gnóstico.
Porém, na prática, o que se verificou, foi um festival de deslealdades,
contradições, traições, etc.(Vide página 14 do documento "Do Ponto Final ao
Seguinte”, disponibilizado em www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).
34. Cite um exemplo prático de deslealdade praticada pelo Triunvirato.
Resposta: A junta dizia que as hierarquias não apoiavam instituições gnósticas
que não tivesse sido fundada pelo V.M. Samael. Na prática, o Triunvirato
fundara uma instituição, por conta própria, que foi acomodada forçosamente
com o nome de AGEACAC. (Vide página 14 do documento "Do Ponto Final ao
Seguinte" - www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).
35. Se a AGEACAC surgiu assim, então já nasceu falsa?
Resposta: Bem isto os seus próprios criadores já haviam profetizado e
condenado-a ao mundo da falsidade, quando disseram que as hierarquias não
apoiavam outras instituições que não tenham sido criadas pelo V.M. Samael.
(Vide documento "Do Ponto Final ao Seguinte”-www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.pdf).

36. Se a AGEACAC é falsa, não recebe o respaldo das hierarquias, como
fica a situação dos seus componentes?
Respostas: Ai há dois tipos de componentes: os que sabem de tal falsidade,
da qual estamos abordando e os que não sabem. Os que têm consciência da
veracidade deste fato e não toma uma atitude, lá mais a frente à Lei Divina
pega eles.
Aqueles que não sabem, não devem nada até saber. Porém depois que tomam
conhecimento disto também ficará entre a cruz e a espada. Se não tomarem
uma atitude de correção vão ter que se ver com Lei também.
37. Qual a consequência imediata deste fato para os membros da
AGEACA?
Resposta: Estão desprovidos da energia marciana do V.M. Samael, sem o
aval das hierarquias e sem o respaldo do V.M. Rabolú e de todo o Tribunal do
Carma.
Então eles terão muitas dificuldades para fazerem as práticas objetivas da
gnose samaeliana e, quando as fazem, terão dificuldades de obtenção de
resultados positivos.
38. Mas este pessoal de boa vontade da AGEACAC não desdobra?
Resposta: Se dominam as técnicas de desdobramento se desdobram sim, já
que isto é facultado tanto aos magos brancos quanto aos negros.
Poderão desdobrar para as dimensões inferiores. Não terão acesso aos
templos da Loja Branca e nem à Santa Igreja Gnóstica, pois estes estão no
astral superior.
39. Como se pode comprovar que o V.M. Rabolú foi o verdadeiro sucessor
do V.M. Samael, outorgado por ele e respaldado pela Loja Branca? E que
todos os demais discípulos de Samael, que se apresentaram como
sucessores são falsos, traidores, mitômanos, em que cujos cidadãos não
são reconhecidos pelo V.M. Samael e nem pela bendita Loja Branca?
Resposta: Há três modos de se fazer esta comprovação: 1º. Nos mundos
internos; 2º. Nas obras do V.M. Samael e 3º. Nos documentos verdadeiros,
sancionados pelo V.M. Samael.
40. Pode aclarar um pouco mais sobre estas três maneiras?
Resposta: Sim. Pela primeira maneira, qualquer estudante prático da gnose
samaeliana, que comece a desdobrar e esteja trabalhando concretamente com
os fatores de revolução da consciência, poderá ir aos Templos da Loja Branca
e comprovar por si mesmo.

Pela segunda maneira, poderemos encontrar as menções textuais que fez o
V.M. Samael acerca do V.M. Rabolú, nos livros “As Três Montanhas” e “Os
Mistérios Maiores”.
Quando o V.M. Samael Aun Weor estava ainda concluindo a sua obra, no livro
“Os Mistérios Maiores”, nas últimas linhas desta obra o Mestre escrevia:
“Desgraçadamente contamos com os dedos os que estão preparados para a Gnose. Só duas
pessoas conheceram preparadas para isto: um índio e uma mulher analfabetos”.

Aquele era Joaco, o índio da Serra de Santa Marta na Colômbia. Joaquim
Enrique Amortegui Valbuena era seu nome e a mulher era a V.M. Litelantes.
Pouco antes de finalizar sua grande obra, o próprio Mestre Samael, escalado
as montanhas, olha para trás e pode comprovar que entre seu exército
ninguém era capaz de segui-lo.
Tão só de longe escalando uma das Três Montanhas, via alguém que vinha
atrás de seus passos. Viu novamente o índio “Joaco”, viu uma águia rebelde, o
V.M. Rabolú. Joaquim Enrique Amortegui Valbuena era o nome de seu
Boddhisattwa, conforme podemos ler no livro Orientando Discípulo do V.M.
Rabolú.
Pela terceira maneira vamos encontrar as provas documentais, com
assinaturas verdadeiras do V.M. Samael, onde ele passa o comando do
Movimento Gnóstico ao seu discípulo imediato, V.M. Rabolú, em atos
testemunhados por estudantes de gnose: instrutores, missionários e delegados
em congressos gnósticos da época, conforme podemos ler nas páginas de 15
a 23 do documento "Do Ponto Final ao Seguinte." “A Nova Ordem estabelecida pelo
Venerável Mestre Rabolú é depuradora em cem por cento, e quando se processa didaticamente, de
acordo com a lei da balança, não poderia de modo algum, causar martírio de nenhuma espécie. A Nova
Ordem estabelecida pelo VENERÁVEL MESTRE RABOLU foi devidamente autorizada pelo Patriarcado,
desde a Sede Patriarcal do México. (SAMAEL AUN WEOR).

41. A quem interessa a obtenção de comprovação por meio destes três
modos descritos?
Resposta: Somente interessa àqueles que querem saber e vivenciar a
verdade. Pois a verdade, como disse Immanuel Kant, só poder ser encontrada
por quem a procura. Quem não está à procura dela, se encontrá-la não a
reconhecerá.
42. Com relação a isto, como ficam os estudantes de gnose das
instituições pseudognósticas criadas, desenvolvidas e dirigidas pelos
falsos mestres, discípulos traidores do V.M. Samael, tais como
AGEACAC, IGA, CEG, etc.?

Resposta: Para um verdadeiro estudante de gnose não há instituição gnóstica
nenhuma superiora a verdade, pois ele sabe quem salva não é a instituição e
sim o seu trabalho interno.
Porém aqueles, que não trabalham a morte do ego, colocam as instituições, a
que pertencem, acima de todas as coisas e adoram aos seus psudomestres, os
Ídolos de Barros, derrubados pelo V.M. Rabolú, por ordem de Samael, sob o
comando do Tribunal do Carma.
43.Querido Maurício, respeito suas crenças, mas discordo profundamente
desta sua campanha aberta contra "falsos gnósticos" e "traidores". Não
haverá outro que o diga com o mais profundo respeito que tenho pela sua
pessoa, mas você está equivocado ao optar pela parcialidade, ao concluir
que Rabolú é o legítimo sucessor de Samael Aun Weor, e ao colaborar
ativamente com a desagregadora campanha de ódio, inveja e difamação
perpetrada por certo grupo de fanáticos anônimos.
Resposta: Obrigado, irmão, pelo contato e pelas considerações. Obrigado pelo
respeito a minha pessoa! Este repeito é recíproco, uma vez que admiramos o
seu trabalho em prol da disseminação do conhecimento também.
Agora o respeito pela minha crença é desnecessário, pois eu não a tenho, uma
vez que tento me guiar pela fé.
Não estamos fazendo campanha contra "falsos gnósticos" e "traidores" não.
Apenas estamos divulgando aquilo que nos consta, nos mundos internos, que
o temos documentado, nos arquivos das instituições gnósticas e nos anais da
história da gnose samaeliana.
Acerca da veracidade ou não do V.M. Rabolú ter sido o sucessor do V.M.
Samael, você não precisa referenciar em nós.
Caso queira se acercar da verdade, com isenção de parcialidade, leia os livros:
“As Três Montanhas”, “Os Mistérios Maiores” do V.M. Samael, o Livro “A Nova
Ordem” do V.M. Rabolú e o documento "Do Ponto Final ao Seguinte", do
Movimento Gnóstico ou ainda poderá comprovar-se de maneira mais direta, se
desdobrando e indo à Santa Igreja Gnóstica, na 5ª dimensão.
44. Peço que reconsidere seu posicionamento e que, ao menos, deixe de
me enviar esta propaganda disgregativa. Paz Inverencial!
Resposta: Sinto muito, mas não poderei reconsiderar meu posicionamento,
por estar ele embasado em fatos reais que vivenciei e os compreendi. Então
meu posicionamento, para mim se respalda na verdade. E do lado da verdade
eu sempre seguirei em frete sem medo.

Porém poderei retirar o seu nome da lista de email, pedindo desculpa ao irmão,
por possíveis constrangimentos ocorridos até aqui.
45. Há algum tempo que acompanho ativamente o cenário gnóstico, e
como sempre tem sido os fanáticos que alimentam o ódio e a
fragmentação doutrinária e eclesiástica costumam fazer tanto barulho
quanto estrago em nossa comunidade. O exemplo mais recente deste
comportamento absolutamente contrário à GNOSIS vem sendo dado pela
página de internet intitulada "Gnósticos de Aquário" e pelas comunidades
a ele vinculadas no Orkut e no Facebook com o título "Gnose Samael
Gnosis Gnósticos", que com sua conduta pisciana vêm lançando dejetos
verbais desde o anônimo e mui confortável covil desde onde confabulam
suas lunares intenções.
Resposta: Amável Irmão de Senda nos permita a liberdade de concordar
contigo quanto ao aspecto do anonimato e de discordar, quanto ao trabalho
desta
comunidade
"Gnose
Samael
Gnosis
Gnósticos"
(http://gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com.br/).
Na nossa concepção, ao sabor da veracidade dos fatos, esta comunida tem
feito um belo trabalho de defesa da gnose samaeliana, tendo impedido o
avanço de vários falsos mestres e de muitos picaretas por ai, que tentaram
passar por sucessor de Samael, de Rabolú, etc., tais como Rafael, Uriel e
outros.
O trabalho desta comunidade, em minha opinião já desbaratou muitos
fanáticos, desbaratinou muitos mitômanos por ai. Por intermédio dela a casa
caiu para muita gente!
Eu só não sei por que razão o responsável pela comunidade não assume
publicamente a sua real identidade, para ficar dentro dos parâmetros da Loja
Branca!
46. Nestes espaços virtuais mantidos por sujeitos ANÔNIMOS, entre
tantos outros de nossos irmãos gnósticos que dão a vida pela difusão do
ensinamento de Samael Aun Weor, meu nome e meu trabalho são
considerados anti-gnósticos, entre outras infâmias. Aliás, para estes,
quem ainda não foi assim classificado? A resposta é simples: aqueles
que alegam seguir os ditames da Nova Ordem (o muito respeitoso
Movimento CRIADO pelo Mestre Rabolú), pois descendem do cadáver
desta instituição. Desta maneira, tais indivíduos ANÔNIMOS apenas
ecoam - como títeres de seu próprio fanatismo - as rixas do passado,
cujos fundamentos e desdobramento desconhecem em absoluto.
Resposta: Amável Irmão já pertenci também à Nova Ordem e não conheci
este pessoal, nos termos que você os descreve, por lá não.

Agora, acho que seria muita presunção, tanto sua, como minha, classificar
esta comunidade como sendo advinda da Nova Ordem.
Qual seria o nosso referencial paramétrico, para podermos fazer tal afirmação,
se é uma comunidade de anônimos? Anônimo é aquilo que esconde algo,
aquilo que desconhecemos, que não sabemos da sua origem.
Muito embora saibamos que todo proselitismo da Loja Negra realmente se faz
por meio do anonimato, onde o ego se esconde por detrás de falsos perfis das
redes sociais, falsos loguins, codinome, apelidos, pseudônimos, etc.
47. Tomam, por exemplo, este documento intitulado "Do Ponto Final ao
Seguinte" como um autêntico livro sagrado, mas que em verdade nada
mais é do que o relato PARCIAL de apenas alguns dos eventos que se
seguiram ao misterioso desencarne de Samael Aun Weor e à
fragmentação do Movimento Gnóstico. Exemplo desta parcialidade é a
ocultação do documento "Ponto Final", que deu continuidade à citada
celeuma entre BODHISATTVAS ávidos pelo poder, e dos demais
documentos que sustentam a visão contrária, qual seja a da Mestra
Litelantes e do Mestre Gargha Kuichines.
Resposta: Amável Irmão permita-me dizer-lhe que eu nunca vi nenhuma
destas comunidades usarem o documento do “Ponto Final ao Seguinte”,
mesmo por que eles não o possuem.
O histórico deste documento reza que ele permaneceu nos meandros
gnósticos, restrito a público interno, até que agora, quando no final de 2012,
tomamos a iniciativa e a responsabilidade de torná-lo público, postando-o no
nosso site.
Já fui membro de câmera interna, estudante e instrutor de quase todas as
instituições gnósticas, tanto na Velha, como na Nova Ordem, passando pela
AGEACAC, pelo CEG, IGA, etc.
Em nenhuma destas instituições vi, em momento algum, este documento
correndo à rédea solta. Pelo contrário esteve ele sempre bem guardado a sete
chaves.
E este documento teve circulação proibida ao público externo, tanto na Velha
como na Nova Ordem, durante toda a sua existência, conforme pude
testemunhar.
Também nunca vi ninguém considerando o panfleto do “Do Ponto Final ao
Seguinte” como um livro sagrado. Primeiro porque não é um livro, segundo,
porque não é sagrado. Ele é sim uma narrativa disciplinar, revestida de ampla
documentação, contendo oitivas, provas periciais e diálogo estabelecido entre
as partes envolvidas.

Ao pressuposto da verdade, eu não me arriscaria a afirmar que o documento
“Do Ponto Final ao Seguinte” é parcial, na nossa concepção, uma vez que ele
traz o diálogo entre duas partes, antagônicas em relação ao Movimento da
Gnose, daquela época.
De um lado a V.M. Litelantes, que na realidade era usada como “laranja” pelo
Triunvirato composto pó Salazar, Hypatia e Chaves e do outro lado o V.M.
Rabolú.
Neste documento de duas partes, O Ponto Final se constitui na parte do
documento, que traz a versão do Triunvirato e o Ponto Seguinte, é a outra
parte, que traz a visão do V. M. Rabolú.
Então não se pode compreender, irmão, na questão 47, porque você faz esta
afirmação: “Exemplo desta parcialidade é a ocultação do documento "Ponto Final", que
deu continuidade à citada celeuma entre BODHISATTVAS ávidos pelo poder, e dos
demais documentos que sustentam a visão contrária, qual seja a da Mestra Litelantes e
do Mestre Gargha Kuichines”.

Ai há erros primários porque não é parcial, no próprio nome se vê isto: PONTO
FINAL+ PONTO SEGUINTE. “Do Ponto Final ao Seguinte” é o nome que se
deu a junção das duas partes.
Para que fosse parcial teria que ser somente “Ponto Final” ou só “Ponto
Seguinte”, isoladamente.
48. Outro exemplo desta parcialidade - e que serve também como
exemplo para o desconhecimento do ensinamento secreto do Salvador do
Mundo e do Avatar de Aquário e a total ausência de PRÁTICA - é a
insistência em classificar personagens do passado como sendo magos
negros e TRAIDORES, como no caso de Fernando Salazar Bañol e tantos
outros apóstolos da sagrada gnoses.
Resposta - Amável Irmão, tal classificação, não existiria e a história seria outra
certamente, se o próprio mestre Samael houvesse tido sucesso nas tentativas
que fez para retirar o V.M. Gargha Kuichines do comando da Loja Negra, onde
estava metido, conforme podemos ler nas correspondências enviadas pelo
V.M. Samael, na época, em que cujas cópias estão anexadas no documento
“Do Final ao Seguinte”, nas páginas de 18 a 23.
Da mesma maneira, teria ocorrido com relação ao irmão Fernando Salazar
Bañol, se ele não houvesse participado deste esquema criminoso, dentro do
próprio Movimento Gnóstico, conforme sua própria confissão, que deu em 07
comentários aos irmãos canadenses, conforme podemos ler nas cópia
anexada ao documento “Do Ponto Final ao Seguinte”, nas páginas de 24 a 29.

49. Nas mentes destes autoproclamados juízes, não existe espaço para o
erro, para o arrependimento e para o perdão, mas somente para a
vociferação alucinada de crenças limitadas e limitantes, pois se
encontram completamente presos ao cárcere do passado pelas pesadas
correntes da soberba.
Resposta: Agora quanto a não existência de espaço para o erro, para o
arrependimento e para o perdão, realmente se constitui numa conduta
evidentemente de fanáticos e mitômanos, um erro grave, pois todos nós
erramos, tanto os discípulos como mestres, até 5ª iniciação de mistérios
maiores.
Isto ocorre por estarmos num processo de construção ainda. Porquanto, o
arrependimento abre o caminho para a obtenção do perdão, mediante a
confissão, do reconhecimento do erro, como ocorreu com o Irmão Salazar, que
merece o perdão, mediante a sua confissão pública.
E isto é muito duro, é digno dos grandes apóstolos, como ele, pois ao fazer a
confissão passou a fazer jus ao perdão, pois revelou para a comunidade
gnóstica, que esteve presente nos dois lados.
Esteve do lado que errou, do lado que delinquiu realmente, hora como coautor
do delito, hora como cúmplice, o que conferiu autenticidade ao conteúdo
contido no documento “Do Ponto Final ao Seguinte” e do lado, que acertou,
perseguindo a trajetória do perdão.
Graças à sua honrosa coragem é que, na peça acusatória, onde ele se
configura hora como participante da ação criminosa e hora como testemunha
de acusação de si mesmo e dos demais envolvidos, é que nos ajuda a
compreender o verdadeiro histórico da cisão no Movimento Gnóstico
Samaeliano.
50. Além disso, veja bem meu irmão, que os fanáticos ainda tomam
trechos do livro As Três Montanhas, escrito e publicado em 1972, para
justificar uma falsa preferência iniciática e pessoal de Samael Aun Weor
pelo seu valoroso discípulo Joaco. Equivalem-se assim, queiram ou não,
admitam ou não, aos seguidores de outro discípulo preferido de Samael
Aun Weor, chamado Julio Medina, que em 1978 apresentou também um
escrito EXTEMPORÂNEO (1964) para justificar e legitimar uma sucessão
que simplesmente não existe. Quanta incoerência!
Resposta: Bem se eles são fanáticos não sabemos, mas temos outra leitura,
diferente da sua, acerca dos escritos do V.M. Samael na sua extraordinária
obra as Três Montanhas.

Na nossa concepção, o que V.M. Samael deixou registrado em seus escritos,
em circulares, cartas, livros e também em áudios e vídeos, não foi a sua falsa
preferência iniciática pelo V.M. Rabolú e nem por nenhum de seus discípulos
imediato.
O que ele fez, para que chegasse até nós, aos demais estudantes gnósticos de
outros tempos, foi o registro não de preferência, mas do desempenho de seus
discípulos imediatos, enfatizando os seus feitos concretos.
No caso do Sr. Júlio Medina, o que ocorreu foi que o seu Pai Interno escolheu
para ele o Caminho Espiral. Daí ele não pode receber o cajado, para poder
conduzir as ovelhas do Movimento Gnóstico. Além do mais ele abandonou a
morte e se complicou, obrigando ao V.M. Mestre Samael a se desvincular dele,
retirar deste a sua energia marciana, conforme cartas e circulares do próprio
Samael, arquivadas na Sede Patriarcal, sendo que há algumas cópias
anexadas no documento “Do Ponto Final ao Seguinte”.
51. Outro ponto a ser considerado meu querido irmão são as cartas que
transferem competências limitadas - importantes, porém limitadas - a
ambas as figuras citadas acima. NENHUMA delas, e nem mesmo a Mestra
Litelantes, em momento algum, constam em qualquer documento oficial
que os autorize a reclamar posição na linha sucessória do Movimento
Gnóstico, e isso por um motivo doutrinal extremamente simples: Samael
Aun Weor prometeu, até o seu último suspiro, e em meio às últimas de
suas dores lancinantes, RESSUSCITAR DENTRE OS MORTOS, o que
muitos consideram não ter acontecido por ignorarem este MISTÉRIO.
Então, desta forma, qualquer indivíduo que reclame para si a chefia do
Movimento Gnóstico está contradizendo em definitivo aos próprios
ensinamentos de Samael Aun Weor acerca da Transfiguração, da
Ressurreição e da Ascensão.
Resposta – Bem, em primeiro lugar, ao bem da verdade, quem reivindicou a
sucessão do V.M. Samael foram os seus outros discípulos, por meio de atos
concretos, na forma de documentos com assinaturas falsas, como se constatou
pericialmente.
Ao V.M. Rabolú coube à responsabilidade de executar a ordem dada pelo V.M.
Samael, iniciando-se pela autorização de 15 de outubro de 1975, conforme
podemos ler nas páginas de 15 a 23, no documento “Do Ponto Final ao
Seguinte”.
Portanto esta questão da sucessão o V.M. Samael já havia resolvido-a a uns
dois ou três anos antes de sua ressurreição, com documentos
contemporâneos, legítimos, autênticos, a favor do V.M. Rabolú.

Ai não houve falcatrua, como as manobras contidas nas cartas extemporâneas,
nos documentos falsos apresentados pelos falsos mestres Gargha Kuichines e
Lakhsmi.
Isto se deu exatamente no dia 15 de outubro do ano de 1975, quando o V. M.
Samael sancionou a mencionada autorização para o V.M. Rabolú proceder às
transformações necessárias no Movimento Gnóstico.
Esta autorização e outras que se seguiram foram firmadas pelo V.M. Samael,
com originais arquivados na Sede Patriarcal do México, cujas cópias circularam
nos meandros gnósticos da época, tendo sido testemunhados por estudantes,
instrutores, missionários e delegados gnósticos do mundo inteiro.
Além do mais ouve gravações em cassetes, na época. Destes originais há
algumas cópias inseridas nas páginas de 15 a 23 do documento “Do Ponto
Seguinte ao Ponto Final”.
Por outro lado não foi ocultado O Ponto Final e ele não deu continuidade ao
Ponto Seguinte, como muitos afirmam equivocadamente. Pois isto seria
contraditório, uma vez que o “PONTO FINAL” veio primeiro, contendo o
questionamento do Triunvirato e o “Ponto Seguinte” foi exatamente a resposta
que deu o V.M. Rabolú a tal questionamento.
Ao sabor da verdade deve-se dizer que o “Ponto Final” se constitui numa
circular distribuída pela Diretora Mundial das Instituições Gnósticas do México,
em nome da Sraª Arnolda, V.M. Litelantes, em 26 de agosto de 1980.
O "Ponto Seguinte" foi exatamente a resposta que deu o V.M. Rabolú a esta
circular, três meses mais tarde, em 19 de novembro de 1980, que ficou
conhecida entre os gnósticos de todas as correntes, como o “PONTO
SEGUINTE”.
Assim sendo a trajetória de movimentação deste documento tem como ponto
de partida o “Ponto Final” e como ponto de chegada o “Ponto Seguinte”. Assim
o “Ponto Final” não é sucessor, como pensam e sim antecessor.
52. Estivesse o irmão realmente presente às sessões espirituais que
acontecem nos salões suprassensíveis da Santa Igreja Gnóstica, dar-se-ia
conta desta tremenda verdade que é ignorada pela maioria, e veria por si
mesmo que tais assuntos que num passado causaram tanto prejuízo à
comunidade gnóstica não são JAMAIS evocados, pois estão
completamente superados.

Veria ainda que as divisões na comunidade gnóstica permanecem
unicamente nas mentes intermediárias daqueles que não viveram a
GNOSIS, e que espiritualmente todos nós, discípulos ou admiradores de
Rabolú, Kuichines, Litelantes, Desoto, Hi Shing, Lakhsmi ou mesmo de
nenhum destes, pertencem à mesma ECLESIA e comungam do mesmo
PÃO e do mesmo VINHO.
Resposta – Bem está foi mais uma inferência infeliz do amável companheiro de senda. Eu
nunca disse que tive acesso ou não à Santa Igreja Gnóstica. O que coloquei na mensagem
anterior, foi à sugestão, um roteiro sugerido pelos próprios veneráveis Mestres Samael e
Rabolú a todos aqueles que buscam pelas comprovações diretas, cujo texto na integra fora
este: “Acerca da veracidade ou não do V.M. Rabolú ter sido o sucessor do V.M. Samael, você
não precisa referenciar em nós. Caso queira se acercar da verdade, com isenção , leia os livros
“As Três Montanhas”, e “Os Mistérios Maiores”, do V.M. Samael; O documento "Do Ponto Final
ao Seguinte", do Movimento Gnóstico; ou ainda comprovar de maneira mais direta ainda, se
desdobrando e indo à Santa Igreja Gnóstica, na 5ª dimensão”.

Além do mais deve se dizer, para elucidar a verdade, que mesmo que se eu
estivesse estado presente às sessões da Santa Igreja, não poderia presenciar
tais acontecimentos, pois eles não ocorrem lá onde só celebram as ordenanças
sagradas, tais como a Santa Missa. Os acontecimentos, como estes que se
deram em torno da sucessão de Samael, só são tratados no Tribunal da
Justiça Divina.
Então, em síntese, na Igreja Gnóstica dá para se ver, por quem tiver o mérito
de adentrar lá, quem são realmente os seus integrantes, compostos de
estudantes revolucionários, que estão em consonância com Lei Divina. Os
desobedientes, os traidores, os falsos mestres, os fanáticos e os mitômanos
certamente não entram lá.
53. Recordo ainda - para encerrar este meu apelo insistente para que o
irmão considere uma reflexão mais abrangente sobre esta temática, que o
fanatismo é sempre corajoso quando permanece oculto através da
máscara do anonimato.
Resposta: Bem sobre isto já discorremos acima, quando dissemos que os
magos negros se escondem, por detrás do anonimato, por meio de nomes
falsos, apelidos, perfis falsos, loguins falsos, codinomes, pseudônimos, etc.
54. Obrigado pela consideração que teve em relação aos meus
argumentos e pelo esforço na elaboração de tuas respostas.
Não pretendo estender este diálogo para mais além do necessário, mas
gostaria de fazer algumas anotações que acredito serem pertinentes.
Resposta: Não há razão para agradecimento, a elevação da conversa em
nível de dialogo é uma virtude de todos nós, que evita configuração de
desentendimento.

55. O meu entendimento sobre a página de internet intitulada "Gnósticos
de Aquário" e as comunidades a ele vinculadas no Orkut e no Facebook
com o título "Gnose Samael Gnosis Gnósticos": não ajudaram a
comunidade gnóstica impedindo o avanço de falsos mestres. Muito pelo
contrário, atrapalham e muito a comunidade gnóstica quando semeiam e
reforçam a conduta fanática entre os estudantes e quando transmitem à
opinião pública uma imagem absolutamente retrógrada, intolerante e,
principalmente, desinformada, ou seja, contrária aos princípios da
doutrina gnóstica e da Igreja Gnóstica.
Resposta: Irmão nós temos o dever de respeitar o seu sincero posicionamento
acerca de tal comunidade. Porém nos damos o direito de revelar que nos
posicionamos a favor dos objetivos desta comunidade. Por outro lado,
conforme você sabe para os estudantes da gnose samaeliana, a Igreja
Gnóstica só existe nos Mundos Internos.
56. Já tive o desprazer de ler o site na íntegra, e naturalmente o fiz
obrigado pela função pública que exerço no Gnosticismo
Contemporâneo. Ali existem muitíssimas informações equivocadas,
manipuladas para servir aos interesses da retórica fanática dos anônimos
que mantêm este veículo de sectarismo, confusão e intolerância. Assim
são as TREVAS, como o professor muito bem destacou ao relacionar o
anonimato a Loja Negra.
Resposta: Bem nós achamos holosoticamente falando, que o irmão não
precisa se identificar com as ações de tal ou qual comunidade, se está
absolutamente seguro de seu caminho escolhido, sob pena de se estar
promovendo revelação, pela lei da reflexão psicológica da Psicologia
Revolucionária do V.M Samael.
Por outro lado achamos que o irmão tem o dever de fazer se representar
extrajudicialmente ou até juridicamente junto a Orkut e ao Facebook, contra a
referida comunidade, caso esteja sendo vitimado por ela, em decorrência das
ações desta.
57. Quanto aos falsos Mestres que estes sujeitos de mente radical e
estreita teriam supostamente detido em seu avanço, não posso mais que
discordar. Se tais enganadores estancaram seu trabalho, isso se deu em
virtude da mentira que sustentava suas ações, e não dos ataques que
receberam de sujeitos anônimos que sabem tão pouco quanto eles, mas
que a eles se igualam em fanatismo. Eis que isso aponto ainda uma
virtude que os tais falsos mestres possuem e que não se encontra nos
responsáveis pela página de internet "Gnósticos de Aquário" e pelas
comunidades "Gnose Samael Gnosis Gnósticos": revelam sua identidade
e assumem seus posicionamentos.

Resposta: Bem irmão, é um dos mais sagrados e legítimos princípios jurídicos,
o direito de discordância. É devido a ele que você está podendo discordar da
nossa posição acerca deste e de outros fatos e vice-versa.
Neste caso cabe a nossa resposta dada à questão anterior. Muito embora se
deva ressaltar que, nos ditames da Loja Branca, os responsáveis pela
comunidade deveriam ter a dignidade de revelar a sua real identidade. Senão o
que seria da gnose se Samael, Rabolú, São Francisco de Assis, etc. não
tivessem revelado a sua identidade e se Jesus tivesse se apresentado como
Genésio?
Porém, tal equívoco desta comunidade, neste ponto, não inviabiliza o
reconhecimento que devotamos a ela enquanto guerreiros defensores da
gnose samaeliana.
E o avanço que evitaram não foi de progressão ou regressão do trabalho
interno destes falsos mestres, mas sim de progressão na trajetória seguida por
eles, a serviço da profanação dos postulados da doutrina samaeliana.
58. Não existe algo que se possa chamar de "gnose samaeliana". Este é
um termo absolutamente impróprio para descrever a obra de Samael Aun
Weor, e jamais deveria ser difundido por seus discípulos, especialmente
pelos mais avançados e experientes. A expressão "gnose samaeliana"
tem o terrível defeito de ser PERSONALISTA, pois estimula o sectarismo e
a adoração à figura humana de Samael Aun Weor, propaga a confusão
existente entre "doutrina gnóstica" e GNOSIS, e reforça a ideia de que a
sua doutrina é melhor do que as outras, o que é um absurdo total e
completo.
Resposta: Estimado irmão, por gnose samaeliana entendemos o conjunto de
doutrinas disseminadas pelos V.M. Samael e Rabolú, em um período da
história da movimentação do conhecimento gnóstico, que vai desde a
restauração da gnose em 1950 até nosso dias de hoje, caracterizada pela
deflação do Arcano AZF e pela sintetização do conhecimento universal das
religiões e ordem místicas, em torno dos três fatores de revolução da
consciência.
Ao dizer gnose samaeliana não se está superestimando-a e nem substimandoa em relação às demais. Porém sabemos que no conhecimento gnóstico, há a
gnose samaeliana, gnose junguiana, gnose jesuscristiana, crishnarmutiana,
etc. Assim como no conhecimento epistêmico, no ramo da física, por exemplo,
há a física newtoniana, a einsteiniana, etc.

59. Somos ambos os professores desta matéria tão louvável que é o
Gnosticismo, e apesar de possuirmos perspectivas distintas sobre alguns
tópicos, devemos ter em mente a necessidade de realizar esforço para
tratá-la com o máximo de carinho e cuidado, de modo que as futuras
gerações possam recebê-la e assimilá-la sem solavancos provocados
pelo desentendimento e pela ignorância de seus intermediários, os
professores. Não se pode mais, a esta altura do desenvolvimento da
cultura gnóstica, perpetuar a confusão que existe entre a GNOSIS
(experiência mística de conhecimento da divindade) e as doutrinas
gnósticas (instrumentos didáticos e pedagógicos destinados a facilitar a
GNOSIS).
Resposta: Neste ponto concordamos com o irmão. Porém reservamos o direito
de agir segundo aos princípios da doutrina samaeliana, que reza: 1º que o
conhecimento gnóstico se movimenta, por intermédio de pessoas que estão em
diferentes níveis de entendimento, de compreensões, etc., que devem ser
respeitados; 2º que o conhecimento gnóstico, por ser direcionado à consciência
do estudante de gnose e acomodado ao seu nível cognitivo da compreensão,
não se deve ser debatido como se debatem o conhecimento epistêmico, que é
de natureza mental e do espaço cognitivo somente do entendimento .
60. Minha afirmação de que os responsáveis pela página de internet
"Gnósticos de Aquário" e pelas comunidades "Gnose Samael Gnosis
Gnósticos" são advindos na Nova Ordem está fundamentada na análise
da linguagem utilizada e nas referências ao Mestre Rabolú. Como se trata
de indivíduos anônimos, não posso identificá-los pessoalmente, e por
isso uso - sem medo de parecer presunçoso, pois não me parece ser este
o caso - o que tenho à disposição para afirmar sua ascendência
doutrinária.
Resposta: Irmão permita-me dizer que para mim este parâmetro, por si só
isoladamente, é insuficiente, presunçoso para tal classificação. Entretanto,
permita-nos dizer que respeitamos a sua justificativa, porém não temos
necessidade dela, por não estarmos em desacordo, em parte, com tal
comunidade, a não ser com o seu anonimato. Portanto nossa posição parece
ser mais confortável que a sua.
61. Neste ponto não há muito que ser dito, basta que sejam analisados os
conteúdos do site e das comunidades para que salte aos olhos a
linguagem persecutória, segregacionista e condenatória, baseada num
intelecto POBRE e ESTREITO, e na falta de aprofundamento doutrinário,
que caracteriza a imensa maioria dos discípulos do Mestre Rabolú.
Condenam a tudo e a todos como traidores dos Mestres, tanto a mim
quanto a outros que, como já afirmei anteriormente, trabalham sem
descanso para difundir os ensinamentos e não a discórdia e o fanatismo.

Fica o alerta, irmão Maurício: é bem provável que muito em breve o seu
trabalho também seja condenado por eles.
Resposta: Estimado irmão permita-nos dizer que suas considerações acerca
deste ponto, em classificar a linguagem pobre e estreita, sem aprofundamento
doutrinário, como uma característica marcante dos discípulos do V.M. Rabolú,
na nossa concepção, são discriminatórias e decorrentes da aversão que você
tem pela gnose raboluniana.
Por outro lado quanto a mim não poderão fazer nada, pois não estou
identificado com o trabalho de disseminação da gnose, pois é algo que executo
com alegria.
Para mim não se constitui em um trabalho penoso e sim em divertimento, em
minha vida, cuja retribuição por isto já recebi, pelo privilégio e pela alegria, em
fazê-lo.
Então como não há identificação de minha parte com o trabalho, não poderão
me atingir, ao menos que queiram perder tempo. Esta é minha vantagem em
relação aos demais, pelo fato de não me identificar com as criticas favoráveis e
nem com desfavoráveis, neste caminho.
62. Eu possuo uma cópia do livro Do Ponto Final ao Seguinte desde o ano
2003, e eu o recebi de missionários que o tinham imprimido desde
novembro de 1980, quando o receberam na forma da Circular distribuída
pelo Mestre Rabolú em resposta à Circular intitulada Ponto Final. Este
texto eu o utilizo para documentar as aulas de formação de Sacerdotes e
Missionários Gnósticos na SGI, quando se trata de explicar a história da
fragmentação institucional. Qualquer um dos Sacerdotes ou as Ísis que
tenham sido formados através da SGI poderão dar testemunho. Com isso,
sua informação de que este documento esteve trancado a sete chaves
não passa de um mito que, muito provavelmente, alguém lhe transmitiu,
mas que deve ser desfeito com urgência.
Resposta: Irmão permita-me reiterar que o documento esteve trancado a sete
chaves dentre os gnósticos sim. Quando digo isto estou querendo afirmar que
ele circulava somente nos meandros gnósticos, não era para o público externo.
Como chegou a você por intermédio de missionários gnóstico, está dentro do
eu afirmei. O problema seria se ele tivesse chegado por meio de pessoas de
fora do movimento.

63. Os responsáveis pela página de internet "Gnósticos de Aquário" e
pelas comunidades "Gnose Samael Gnosis Gnósticos" são aqueles que
consideram o mencionado panfleto como um "livro sagrado" - no sentido
conotativo da expressão, como pensei que pudesse ser entendido - já que
o tomam como última verdade a respeito dos fatos que ocorreram nos
anos de 78-83, época em que aconteceu a fragmentação institucional
gnóstica. Sabe bem o professor que uma análise histórica prudente e
consistente deve adotar parâmetros científicos se quiser ser
compreendida e respeitada pela comunidade. Relatos parciais e
conclusões apaixonadas não fazem parte do universo da reflexão de
eventos do passado. Portanto, o mencionado documento sobre o qual
conversamos nesta oportunidade, apesar de ser muito útil para o
estudante imparcial, não reflete a totalidade dos fatos ocorridos àquela
época.
Resposta: Estimado irmão, este é um ponto de vista seu, naturalmente que
deve ser compartilhado por muitos, no qual respeitamos sim. Porém
reservando-nos o direito de poder ter outra concepção acerca do panfleto.
Por outro lado coube, cabe e continuará cabendo a você ou às partes
interessadas acrescentarem ao documento as devidas partes que, em sua
opinião, estão faltando para que seja refletida à luz da verdade, a totalidade
dos fatos ocorridos naquela época, como alega você, para o bem de todos
nós.
64. Não levantarei ponto a ponto os itens presentes no documento que
merecem desagravo pela sua parcialidade apenas para poupar, neste
momento, nosso tempo e nosso esforço. Contudo, destaco que não
existem - ao contrário do que o professor sugeriu - provas periciais e
oitivas que sejam dignas de confiança, pois há inúmeros relatos das
outras partes envolvidas que afirmam a compra de autoridades judiciais e
o uso do pau e da bala para invadir e tomar à força um grande número de
propriedades alheias. Enfim, há muito mais que pode ser investigado
quando adotamos uma postura de imparcialidade que a análise histórica
exige, mas certamente o que não houve foi um diálogo, e sim uma
resposta a uma Circular.
Resposta: irmão, pelo contrário, acho que as partes discordantes deste
documento do V.M. Rabolú, deveriam levantar os pontos, que acham que
faltam sim, documentá-los juridicamente também, por meio de provas periciais,
assim como fez o Mestre Rabolú.
Assim, se tivessem procedido, teriam nos ajudado muito a descrever
holisticamente a totalidade dos fatos, neste novo parecer denominado “Do
Ponto Final ao Ponto Seguinte do Seguinte.”

O mesmo direito que teve o V.M. Rabolú em desconfiar dos fatos ocorridos na
época e o dever sagrado de defender-se juridicamente, teve também as partes
discordantes, ainda tem e sempre terá, de se contrapor, argumentar,
representar, defender-se, etc.
65. A ideia propagada no documento e retomada pelo professor de que a
Mestra Litelantes era apenas uma "laranja" muito me surpreende, não
pelo atrevimento, mas pela incoerência. É incrível observar como os
seguidores de Joaquim Amortegui, discípulos fanáticos do Mestre
Rabolú, falam com tanta naturalidade e tranquilidade da suposta
ignorância da Mestra Litelantes, esquecendo-se de que ela também era
uma Mestra desperta, TANTO QUANTO o Mestre Rabolú, uma Juíza do
Tribunal do Karma, em pleno domínio de sua consciência desperta, e
nada há de consistente que desabone esta afirmação. Muito pelo
contrário, Samael Aun Weor afirma por diversas vezes, e desde o início da
década de 1950, as faculdades internas desta Mestra.
Resposta: No caso da Mestra, ao bem da verdade, à luz da documentação
prescrita, no “Ponto Final ao Seguinte”, ela era usada à sua revelia, como
“Laranja”, para os propósitos ilícitos do Triunvirato Usurpador.
Era a sua filha Hypatia, como ficou comprovado pericialmente, que a usa como
“laranja”, ao falsificar a sua assinatura na documentação da época.
Irmão, tudo isto que se passa contigo, eu compreendo muito bem, porque
passara comigo também, na época dos fatos, quando ainda estava na Velha
Ordem. Uma vez que na Velha Ordem eu não detinha as informações
necessárias para formar a concepção que tenho hoje, do que realmente
ocorrera nos bastidores do Movimento Gnóstico, naquele tempo.
Não conformado com as informações só de uma parte, passei para outra parte,
para a Nova Ordem, para poder ter acesso acerca das informações do outro
lado da moeda.
Talvez, na minha modesta compreensão, isto me coloca em vantagens em
relação a todos aqueles outros irmãos que conhecem somente um lado da
coisa.
Porém todos poderão acessar http://www.agsaw.com.br/rabolu.htm assistirem
aos vídeos, ler os livros e toda documentação deixada pelo V.M. Rabolú sobre
a realidade dos fatos. Assim poderão também, após conhecerem o outro lado,
formarem um compreensão holística, isto é, da totalidade dos fatos advindos
de ambas as partes.

De posse desta totalidade, terão certamente uma concepção holosótica, que
lhes permitirá, no exercício da alteridade, compreender todos aqueles que
lutam de um ou do outro lado, identificado com uma das partes, como se ela
tivesse dissociado do todo no tudo.
66. O documento Do Ponto Final ao Seguinte não corresponde à junção
de duas partes, mas sim de um conjunto de respostas intercaladas de um
a outro, o que não pode ser considerado um diálogo e muito menos uma
conclusão. Ele ainda traz uma série de outros documentos para
fundamentar suas acusações, desconsiderando que a outra parte também
possui documentos para sustentar suas ações. Este documento Do Ponto
Final ao Seguinte é uma resposta de uma das partes, e não uma
contemplação imparcial de todo o fenômeno. As conclusões ali lançadas
são conclusões apenas para seus autores, e não para os leitores, que
precisam buscar informações isentas de julgamentos viciados pela
mágoa, pelo rancor e pela ignorância.
Resposta: Irmão o autor principal de todos estes autores, que você menciona,
é o V.M. Rabolú. Nossa posição é sempre de respeitar a sua posição também,
reservando-nos o direito de discordar dela se for preciso. Neste caso
discordamos. Pelo fato de que sempre coube a vocês, cabe e sempre caberá à
outra parte interessada discordar, recorrer e apresentar ao público gnóstico a
sua versão.
Sempre coube, cabe e caberá se de interesse for, às partes envolvidas,
contestarem o documento do V.M. Rabolú, desde que documentada tal
contestação de modo legal e legitimamente estabelecido.
Assim poderão demonstrar publicamente a tal parcialidade alegada, o não
diálogo estabelecido, a documentação utilizada e principalmente acrescentar
aquela documentação, que alegam estar faltado. Assim poderemos reescrever
esta triste história no livro “Do Ponto Final ao Ponto Seguinte do Seguinte”.
67. Em relação ao documento o Ponto Final, escrito pela Mestra Litelantes
(ou por seus manipuladores, como querem acreditar os seguidores de
Joaquim Amortegui) consta em Do Ponto Final ao Seguinte, mas NÃO EM
SUA ÍNTEGRA, ou seja, está dilacerado e envolvido por respostas
acusatórias de alguém que passava por crises pessoais (Joaquim
Amortegui, o boddhisattva) e se viu no meio de uma disputa internacional
pelo poder. E é a isso que chamo de ocultação do documento original.
Resposta: Bem irmão, somente uma pessoa que não trabalha sobre si mesma
com os fatores de revolução da consciência, poderá ter tal concepção, de que
o V.M. Rabolú passava por crise e disputava o Movimento Gnóstico.

Pois ele já tinha o Movimento em suas próprias mãos, tal como o V.M. Samael
havia ortogado a ele.
Parece que nesta trajetória, que percorreu o documento “Do Ponto Final ao
Seguinte”, tava indo tudo muito bem para os anti-samaelianos, enquanto
estava em movimentação somente o “Ponto Final”.
Quando o V.M. Rabolú deu a resposta à altura a estes, começou o problema
do pessoal da gnose dinoussáurica. Todavia o V.M. Rabolú esteve em ação
mais uns 20 anos, sempre no aguardo de receber manifestações dos
interessados oponentes para possíveis acertos.
Pelo que eu saiba não apareceu nenhum até hoje, mesmo ele tendo
convidado-os e ter disponibilizado as suas dependências para tal.
Por outro lado, o V.M. Rabolú não teve que disputar o Movimento Gnóstico,
uma vez que este lhe fora outorgado pelo V.M.Samael tanto nos mundos
internos, como no tridimensional. O que se pode comprovar nos livros “As Três
Montanhas” e “Os Mistérios Maiores”, além de outros e nos documentos
oficiais, que para nós aqui debaixo, o V.M. Samael deixou nas circulares, nos
cassetes, nas autorizações, etc.
68. Preste bem atenção, meu querido irmão, não existe nenhuma menção
feita por Samael Aun Weor, nem no documento sobre o qual estamos
conversando, nem em qualquer outro lugar, de que o Mestre Gargha
Kuichines estivesse no comando da Loja Negra. Essa afirmação é um erro
muito grave.
Resposta: Bem irmão, neste ponto, foi erro de interpretação de sua parte. Não
dissemos que o Mestre Garga estivesse no comando da Loja Negra. A gente
disse, repetindo Samael, que ele estava a comando da Loja Negra.
Não estava comandando e sim sendo comandado. O V.M. Samael ordenou ao
V.M. Rabalú a dar as ordens concernentes ao isolamento que deveria ser
aplicado ao Sr. Julio Medina Vizcaíno, em 04.03.1975, vide cópia de
documento inserida na página 21 do panfleto "Do Ponto Final ao Seguinte".
Houve a necessidade de aplicar-lhe tal procedimento, pois o homem estava do
lado da Loja Negra, revestido de energias contrárias à Loja Branca, aparecia
com Touro Negro no mundo astral e atacava ferozmente.
Resposta: Bem irmão esta façanha só foi possível graças à sabedoria do V.M.
Samael, que quis reunir, pela última vez, aqui na Terra, as correntes
antagônicas de sua doutrina.
Pois já havia chegado hora da cisão, momento de se separar o joio do trigo,
pois ambos estavam maduros.

Assim sendo, por ai o próprio Maestro Samael foi quem dera o pontapé inicial,
no ponto de partida da trajetória do movimento de cisão.
O Maestro, desde os mundos causais, sabia que iria se colocar de um lado a
corrente dos contrários às suas ordens, os desobedientes, os traidores,
componentes da gnose anti-samaeliana e que do outro lado, iria se configurar a
corrente samaeliana, dos discípulos acata dores das suas ordens, obedientes
às suas determinações, seguidores fiéis à doutrina samaeliana, conforme
podemos ler nas páginas 54; 55 e 56 do “Documento do Ponto Final ao
Seguinte”, disponibilizado na nossa página www.agsaw.com.br
70. Não existe qualquer registro feito pelo Mestre Samael que ofereça
sustentação à sua afirmação: "No caso do Sr. Júlio Medina, o que ocorreu foi que o
seu Pai Interno escolheu para ele o Caminho Espiral. Daí ele não pode receber o cajado, para

Sendo assim, tal afirmação não
passa de um mito, criado sabe-se lá para qual propósito subjetivo.
poder conduzir as ovelhas do Movimento Gnóstico."

Resposta: Irmão, o V.M.Samael deixou registrado sim a informação de que o
V.M. Garga o atacava como um touro negro, no mundo astral. O que indica que
touro negro não é do caminho reto.
Também para desfazer a sua concepção sobre o dito mito, o irmão poderá
obter informações acerca disso vendo os vídeos do V.M. Rabolú ou lendo os
seus livros, principalmente o Orientando o Discípulo. Também poderá ler que
“Júlio Medina Viscaino, V. M. Gargha Kuichines, ao ganhar a 5ª. iniciação de mistérios
escolheu
a
senda
Nirvânica,
o
caminho
espiral.”
(Site
Gnoseoline
http://www.gnosisonline.org/quem-e-samael/discipulos-de-samael/). “Gargha Kuichines: (gnose;
Julio Medina Vizcaino) Nome sagrado de um Grande Mestre da Loja Branca. Mestre do Raio
do Amor, impulsionador da Gnose moderna, primeiro discípulo de Samael Aun Weor. Autor de:
Conhecimentos, História e Anedotas da Gnosis na Era de Aquário, As Respostas que Deu um
Buda e da maioria dos prólogos das obras do Mestre Samael. Na 5ª de Mistérios Maiores,
escolheu o Caminho da Senda Nirvânica, e não a Direta” (Pequeno Dicionário http://odairolb.wordpress.com/2012/12/16/pequeno-dicionario-de-termos-gnosticos/).

71. O irmão entendeu errado o que dizem os documentos que estão em
Do Ponto Final ao Seguinte, quando afirma: "Além do mais ele abandonou
a morte e se complicou, obrigando ao V.M. Mestre Samael se desvincular
dele, retirar deste a sua energia marciana, conforme cartas e circulares do
próprio Samael, arquivadas na Sede Patriarcal, sendo que há algumas
cópias anexadas no documento Do Ponto Final ao Seguinte." Leia com
atenção, querido irmão, e verás com teus próprios olhos que Samael Aun
Weor afirma apenas CONDICIONALMENTE que retiraria sua energia
marciana de Julio Medina, pois realizava um último esforço para ajudá-lo
na infeliz situação que se encontrava naquele momento.

E ao que tudo indica, incluindo os fatos e a lógica, os esforços foram bem
sucedidos e a energia não precisou ser retirada, já que Julio Medina
continuou presente no Movimento Gnóstico após a publicação das cartas
e circulares de janeiro a junho de 1976, seguindo devidamente autorizado
por Samael Aun Weor e exercendo os cargos que lhe foram confiados. Eis
aí mais um mito que precisa ser desfeito!
Resposta: Todo estudante gnóstico sabe que qualquer iniciado, que escolhe o
Caminho Nirvânico ou Espiral, decreta ai o fim do seu trabalho com os Três
Fatores de Revolução da Consciência.
Somente segue fazendo a morte, em nível de 2ª Montanha, para erradicação
dos eus causas, o iniciado que opta pelo Caminho de Cristificação ou Caminho
Reto.
Infelizmente não houve êxito não na tentativa de salvar o Sr. Júlio Medina. O
mesmo persistiu na sua trajetória de desobediência, desacato e traição à
doutrina prescrita pelo V.M. Samael.
A sua presença no Movimento Gnóstico, autorizada pelo V.M. Samael,
exercendo cargos decorreu da estratégia adotada sabiamente pelo V. M.
Samael para isolá-lo definitivamente, conforme podemos ler nas páginas 54,55
e 56 do panfleto “Do Ponto Final ao Seguinte”.
72. Mais um equívoco de interpretação, meu querido irmão: "Esta questão
da sucessão, portanto, o V.M. Samael já havia resolvido-a a uns dois ou
três anos antes de sua ressurreição, exatamente no dia 15 de outubro do
ano de 1975, quando sancionou a mencionada autorização para o V.M.
Rabolú proceder às transformações necessárias no Movimento
Gnóstico." Os documentos mencionados não tratam de sucessão, mas
sim de organização administrativa do MCGU. Não se pode tomar tais
documentos importantes e de conteúdo bastante claro como cartas de
sucessão, pois isso seria imprudência e levaria ao erro de julgamento.
Resposta: Bem, irmão, esotericamente as coisas se comportam
diferentemente daquilo que entendemos com o intelecto. Da consciência
emerge a compreensão e do ego o entendimento.
É por isso que há o ditado: “Estou entendendo, mas não estou compreendo” Pelo ego
não se pode compreender que para dirigir o Movimento Gnóstico, na qualidade
de sucessor do V.M. Samael, haveria necessidade de um discípulo seu, que
tivesse passado pela 5ª Iniciação e Escolhido o Caminho Reto.
Precisaria ter recebido o cajado para tal. Para conduzir o Movimento precisaria
estar na 2ª montanha e tinha algum lá?

Então pela consciência se indaga: quais os discípulos de Samael estavam a
esta altura? A compreensão vem que somente, infelizmente, o V.M. Rabolú
estava lá, conforme assegura o próprio Samael nos livros As Três Montanhas e
Os Mistérios Maiores.
73. Mais uma vez, agradeço ao irmão pela gentileza de ter dialogado
comigo a respeito de todas estas questões. Estou na luta para difundir a
doutrina gnóstica com fidelidade e ortodoxia, mas sem fanatismos, e
seguirei militando neste sentido. Meu único objetivo nesta nossa
comunicação fraterna é buscar a VERDADE e desfazer os MITOS. Abraços
Fraternos!
Resposta: Prezado irmão de caminho, se realmente quisermos encontrar a
verdade, não podemos esquecer de que a verdade faz muito mal a quem não
está disposta a vivê-la, conforme salientou Claudia Pilatos, esposa de Pôncio
Pilatos, quando este questionou Jesus Cristo sobre a verdade.
O postulado do Dom Immanuel Kant diz que quem não procura a verdade não
a identifica, quando a encontra.
Eu é que agradeço pela oportunidade ímpar de possuir um interlocutor do seu
naipe, nos dias difíceis de hoje. Parabéns pelo empenho na luta de
disseminação da doutrina gnóstica com fidelidade e ortodoxia.
Porém, como bom filósofo, o irmão sabe que o caminho do Cristo é de
fidelidade sim, mas de rebelião, onde muitas vezes a ortodoxia e também a
heteroxia, na axiologia do Senhor da Rebelião, se tornam entraves, pois ambas
com o tempo são fagocitada pela entropia.
Devemos levar em conta que este diálogo está sendo possível porque não
somos adversários e sim complementares e talvez interdependentes.
Na relação de interdependência e complementaridade, holisticamente falando,
muitas das vezes há em um exatamente o que falta no outro.
Por ultimo devemos levar em conta esta relação de complementaridade
contempla episódios havidos ao longo de toda a histórica da gnoses. Esteve
presente no episódio havido entre Abraão, Sara e Agar, envolvendo seus filhos
Isaac e Ismael. O mesmo se deu entre os discípulos de João, os nazarenos e
os de Jesus Cristo, os gnóstico, etc.
Modernamente eclode entre anti-samaelianos e samaelianos. Desta forma não
devemos ter a falsa ilusão de que vamos conseguir a proeza de reconciliar as
concepções antagônicas, pois nem Abrão, nem Samael, nem Rabolú e nem
Jesus Cristo conseguiram.

Pelo contrário Jesus Cristo arrumou mais oponentes do que adeptos. Samael,
que objetiva formar um Exército da Salvação Mundial, formou em realidade um
Exército de Galinhas. Rabolú, que tanto lutou para preservar a gnose
samaeliana, conseguiu somente um punhadinho de discípulos, que se pode
contar nos dedos das mãos, que obteve a qualificação. A maioria de seus
estudantes no mundo inteiro hoje está na Ayahuasca, nas religiões
confessionais, nas outras ordens místicas e até na macumba.
Diante de tudo isto vale apena lembrarmos que Jesus, Samael, Rabolú e
outros mestres não podem fazer mais nada por nós. Eles não podem salvar
ninguém. Porque se pudessem salvariam a todos os seres humanos. O que
todos eles podiam fazer para nós, já o fizeram, percorrendo o caminho e
mapeando-o. Porém eles não podem percorrer o caminho por nós. Então
devemos seguir os seus conselhos de que deveríamos buscar o nosso Mestre
Interno.
74. Continuando meu questionamento, Professor Maurício, Entenda que
não é nada cordial nem prudente seu comentário: "o irmão não precisa se
identificar com as ações de tal comunidade, se está absolutamente seguro de seu caminho
escolhido, sob pena de se estar promovendo revelação, pela lei da reflexão psicológica da
Psicologia Revolucionária do V.M Samael.”...

Sugerindo a natureza de meus

estados psicológicos.
Resposta: Sim irmão eu posso até concordar e peço desculpa por ter sido o
pretexto para tal identificação. Porém não sou causa. Porém se o irmão está
trabalhando o 1º fator, isto se constitui numa boa oportunidade de trabalho
sobre si mesmo, para através da auto-observação detectar o que “tá pegando”
e submetê-lo à morte.
75. Esta espécie de comentário, feito por diversos estudantes gnósticos
de pouca prática ao longo da história do MGCU sempre que há
discordância em relação a este ou àquele tópico, não passa de um
recurso retórico rudimentar e autoritário empregado por aqueles que
pretendem diminuir a importância dos argumentos de seu interlocutor, e
que não possui qualquer validade lógica, sendo inclusive contrário ao
que ensina Samael Aun Weor.
Resposta: Irmão, onde houver discordância, tanto eu como você, ou outra
pessoa qualquer, possuirá sempre o direito de se expressar a repeito. Eu
ficaria muito chateado, se soubesse que alguém concordou comigo, só por
causa de algum tipo de persuasão minha.
O que indicaria em mim a existência de eus de bruxaria. Denotando falta de
trabalho interno.

Nós não pretendemos aumentar ou nem diminuir a importância do argumento
seu, o que pretendemos é colocar em prática os ensinamentos da Psicologia
Revolucionária do V.M. Samael, que consiste em não atribuir valores nem
negativos e nem positivos a ele, não se identificar com ele. E se identificarmos,
devido á nossa imperfeição, teremos que aplicar a morte em marcha, para
erradicar os elementos psicológicos causadores de tal estado equivocado de
identificação.
76. Sugiro ao professor, por exemplo, o estudo da obra Educação
Fundamental do mencionado autor, onde se lê com incomparável clareza
acerca da impossibilidade de alguém conhecer os estados psicológicos
alheios: "Somente nós podemos saber se somos conscientes em um
dado momento ou não. Somente a própria pessoa pode saber de sua
própria consciência e se esta existe em um dado momento ou não. O
próprio homem e NINGUÉM ALÉM DELE pode se dar conta por um
instante, por um momento, de que antes deste instante, antes deste
momento, realmente não era consciente, tinha sua consciência bem
adormecida, depois esquecerá esta experiência ou a conservará como
uma recordação, como a lembrança de uma forte experiência." (Capítulo
37).
Resposta: Irmão sua sugestão é excelente e é acatada por nós. Porém
permita-nos informar que este livro foi o nosso livro de cabeceira, que
adotamos durante os 40 anos de cátedra, que lecionamos, como professor das
redes públicas e particulares do ensino convencional, mas cadeiras de física,
filosofia, sociologia e outras matérias.
Sempre adotamos estes livros para nossos alunos, por ser um referencia no
estudo da axiologia dos valores de sustentabilidade da vida, para construção
da cultura da paz.
Também distribuímos gratuitamente este livro aos estudantes de gnose que
solicitam. Este livro é usado pelo sistema de educação da Espanha, devido a
tudo que mencionamos. Porém, o VM. Samael o direcionou para o estudo do
conhecimento de natureza epistêmica.
Para o conhecimento de natureza gnóstica, ele o aboliu. Não faz parte dos
Cinco Livros Básicos autorizados por ele. Nos Cinco Básicos este conceito
se faz retificado. Eis que daí se é possível identificar em nossos
semelhantes aquilo que temos em nós, pela leia da analogia psicológica.
77. Sobre o seguinte comentário sobre o anonimato: "Porém, tal equívoco desta
comunidade, neste ponto, não inviabiliza o reconhecimento que devotamos a ela enquanto
guerreiros defensores da gnose samaeliana.

"Certamente

não inviabiliza o seu reconhecimento, professor, mas estes a
quem você chama de guerreiros lutam, em verdade, contra seu próprio
exército, disseminando uma imagem absolutamente contrária à proposta
de Samael Aun Weor, carregada de fanatismo, superficialidade e ódio.
Resposta: Bem irmão, o V.M. Samael constatou, infelizmente, nos mundos
interno, que não conseguiu formar um Exército de Salvação Mundial e sim um
“Exército de Galinhas”, conforme lhe apontara o V.M Rabolú.
Por outro lado, nós aceitamos a sua concepção acerca da tal comunidade.
Agora se o irmão não quer ou não pode aceitar a nossa concepção, sentimos
muito.
Porém a nossa concepção é de que ela ajudou desbaratar muitos falsos ídolos
que profanavam a gnose samaeliana, por meio de desobediências, traições,
falsificações.
Destes que a dita comunidade combateu havia falsos mestres dizendo ser
sucessor de Rabolú, Boddhisattwa de Anúbis, de Moisés, de Judas, de Jesus
Cristo, canalizadores de energia, macumbeiros, etc.
78. Um verdadeiro tiro no pé! Estou certo de que a seguinte ideia: "o
conhecimento gnóstico, por ser direcionado à consciência do estudante de gnose e
acomodado ao seu nível de compreensão, não se deve ser debatido como se debatem o
conhecimento epistêmico, que é de natureza mental."...

É das mais nocivas que
hoje se perpetuam pelo Gnosticismo Contemporâneo, já que nada pode
ser mais falso que isso. Tal afirmação apenas mostra com clareza que o
professor ainda confunde GNOSIS com Doutrina Gnóstica, que são
objetos de conhecimento absolutamente distintos.
Enquanto a GNOSIS não se pode debater, porque é mística e
transcendente, pessoal e intransferível, a Doutrina Gnóstica sim deve ser
alvo de debates, discussões, conversas, análises, fóruns, colóquios e
quais outros instrumentos de escrutínio intelectual o professor for capaz
de enumerar.
Resposta: Irmão, minha afirmação acerca deste ponto, não é genuinamente
mente nossa e sim do V.M. Samael. Esta informação foi enfatizada, para nós,
numa conferência do Sacerdote Gnóstico Vivaldi, que expressava, na época, a
visão do SR. Óscar Uzcategui.
Para nós da gnose raboluniana nem a doutrina e nem a gnoses se constituem
em objetos de debate, discussões, fóruns, colóquio, etc. Embora saibamos que
isto sempre acontece nas outras correntes da Contra Ordem Gnóstica, onde
“rola até uma grana” ai, por serem pagos. O que dá sustentação à gnose
mercantil dos anti-samaelianos, nos moldes das religiões mercadológicas dos
dias de hoje.

79. Esta minha última informação está fundamentada na própria estrutura
pedagógica de 3 Câmaras (as quais Joaquim Amortegui decidiu
desfigurar, com todo o direito, em sua organização) deixada por Samael
Aun Weor, e nas inúmeras orientações que o mesmo Mestre deixou entre
as quais encontramos a de: "FUNDAMENTAR, AMPLIAR e REFORÇAR a
informação apresentada em TODOS os livros que escrevi" (Samael Aun
Weor, Conferência: Tecnotrônica Gnóstica) Tal orientação, caro
professor, faz-se unicamente através do intelecto, do manejo dos
conceitos e da mente.
Resposta: Bem irmão, para nós da gnose raboluniana, a 3ª Câmara só existe
na 5ª dimensão, constituída de estudantes do Círculo Mesotérico.
O próprio Mestre Samael, ao reconhecer a natureza subjetiva de seus
inúmeros livros, revogou-os, sobre a justificativa de que continha muitos erros,
por terem sido escrito na trajetória de seu desenvolvimento, em momentos que
sua consciência estava ainda em construção.
Ao ratificar tal conceito nos Cinco Básicos e principalmente no Tratado de
Psicologia Revolucionário, o Maestro disse que o intelecto é a mente recheada
de Conceitos e que esta é satânica.
Nos mundos internos o símbolo da mente é a jumenta. Ju-ment-a tem o prefixo
mente em sua grafia. Então da mente só sai mentira, a mente inferior só mente,
ela é mentirosa.
80. Sobre a página de internet "Gnósticos de Aquário" e as comunidades
"Gnose Samael Gnosis Gnósticos" a ela relacionadas, não querendo o
professor aceitar a influência da Nova Ordem em seu trabalho e a filiação
de seus membros a ela, sugiro que se informe com os mesmos, pois já
manifestaram publicamente por diversas vezes terem sido membros de
tal organização.
Resposta: Irmãos como iríamos obter contato com os mesmos, se são
anônimos? A gente só quis dizer que o anonimato dos componentes de tal
comunidade não nos deixa seguro de situá-la em tal o qual ordem.
Porém, para nós, isto é absolutamente irrelevante, por sabermos, que
infelizmente, nos mundos internos, não existem mais nem a Velha e nem a
Nova Ordem Gnóstica. Ambas lá são pseudoesotéricas assim como as
diversas ordens místicas e religiosas do mundo inteiro.
A Velha Ordem durou até o momento em que o V.M.Samael disse que a Nova
Ordem do V.M. Rabolú já estava criada, que era de em 100% revolucionária. E
a Nova Ordem durou até o momento em que o V.M. Rabolú nos mando uma
carta, antes de morrer dizendo, que dali para frente, a Nova Ordem passaria a
ser uma instituição pseudoesotérica como todas às demais ordens místicas.

81. A respeito da menção: “... permita-nos dizer que suas considerações acerca deste
ponto, em classificar a linguagem pobre e estreita, sem aprofundamento doutrinário, como uma
característica marcante dos discípulos do V.M. Rabolú, na nossa concepção, são

Na
verdade eu a faço com base nos fatos que observo. É nítida a
superficialidade conceitual e o desprezo pelo intelecto, que levaram a
inúmeras distorções da Doutrina Gnóstica de Samael Aun Weor (que o
professor insiste em chamar de "gnose samaeliana", termo deveras
inapropriado).
discriminatórias e decorrentes da aversão que você tem pela gnose raboluniana."

Resposta: A gente respeita a sua base de observação, que possui como
sujeito epistêmico o intelecto. Porém, o intelecto, como sustenta Dom
Immanuel Kant só vai até o 3º dos sete andares do edifício da sabedoria.
82. Em relação ao documento cuja veiculação ensejou esta conversa,
estou em desacordo completo com o professor em todos os pontos, e
entendo não existir mais nada a ser conversado. Enquanto sugiro a
reavaliação da postura unilateral do documento, o professor prefere
colocar-se ao lado de seus redatores. Sendo assim, a este respeito, nada
mais há que ser dialogado.
Resposta: Somos gratos pelo seu reconhecimento do desacordo acerca do
documento, não esperamos por isto nenhuma compreensão, por sua parte e
por parte de ninguém, porém gostaríamos de ter o direito de compreender e de
respeitar a sua posição de desacordo.
83. Apenas reitero meu repúdio absoluto - que o professor certamente
agora não haverá de tomar inadvertidamente e equivocadamente como
uma identificação de tipo psicológico - pela veiculação da informação
elaborada pelo professor, e que segue: "o V.M. Rabolú não teve que disputar o
Movimento Gnóstico um a vez que este lhe fora outorgado pelo V.M.Samael, tanto nos mundos
internos, como no tridimensional. O que se pode comprovar nos livros “As Três Montanhas” e
“Os Mistérios Maiores”, além de outros e nos documentos oficiais, que para nós aqui
debaixo, o V.M. Samael deixou nas circulares, nos cassetes, nas autorizações, etc”.

Resposta: Bem irmão, quanto isto está bastante claro, para quem quiser ler
nos livros “As Três Montanhas e “Os Mistérios Maiores”, onde Samael escreve:
“Só há duas pessoas que serviram para a gnose, que conhecemos um índio e uma negra”...
Aquele era Joaco, o índio da Serra de Santa Marta na Colômbia. Joaquim... das Três
Montanhas, via alguém que vinha atrás de seus passos ”(www.gnosisonline.org/wpcontent/.../ORIENTANDO-O-DISCIPULO.pd...)

84. Esta afirmação não corresponde à verdade. Samael Aun Weor NÃO
DEIXOU SUCESSORES, e Joaquim Amortegui FUNDOU um NOVO
Movimento, tal como fizeram os demais demandantes de tal condição.
Não bastasse enganar-se com este triste capítulo da história do
Movimento Gnóstico, o professor ainda se engana com suas próprias

palavras, pois escreveu em sua mensagem anterior: "a história seria outra se o
próprio mestre Samael houvesse tido sucesso nas tentativas que fez para retirar o V.M. VM
Gargha Kuichines DO COMANDO da Loja Negra, onde estava metido."

Resposta: Irmão, o Senhor não acha que história seria mesmo outra, se os
discípulos diretos do V.M. Samael não tivessem se comportado
inadequadamente, a ponto de colocarem a desordem no Movimento Gnóstico,
naquele tempo, conforme confissões de Fernando Salazar B. e outros?
A história não seria outra, se o Sr. Júlio Medina não tivesse escolhido o
Caminho Espiral, se não houvesse convertido num Touro Negro, que atacava
Samael no astral?
A história não seria outra, se os gnósticos estivessem comportando bem,
naquela época, e não houvesse necessidade do V.M. Samael baixar a
autorização de 15.10.1975, para o V.M. Rabolú botar ordem na casa?
85... E diante de minha enfática e correta contestação, preferiu não
assumir seu equívoco e pretendeu transferir a responsabilidade:
Resposta: Bem irmão só é correta em sua opinião. Na minha modesta opinião,
não há equívoco também de minha parte. Da mesma forma enfatizo que não
vejo transferência de responsabilidade alguma. Transferir o quê e para quem?
86. "Foi erro de interpretação de sua parte. “Não dissemos que o Mestre Garga
estivesse no comando da Loja Negra. A gente disse repetindo Samael, que ele estava sob
COMANDO da Loja Negra".

Aproveito e aponto outro equívoco que o professor comete, ao afirmar:
"o V.M. Samael deixou registrado sim, a informação de que o V.M. Garga o
atacava como um touro negro, no mundo astral." Não pedirei para que me
mostre onde está registrada a associação entre o touro negro e o Mestre
Gargha Kuichines porque simplesmente este registro NÃO EXISTE em
nenhuma parte da Doutrina Gnóstica.
Resposta: Bem irmão, reiteramos que Júlio Medina esteve e está ainda está
sob o comando da Loja Negra. Na página 55, item 8 do panfleto “Do Ponto
Final ao Seguinte”, este registro está transcrito textualmente assim : “Não sabiam,
por acaso, que Júlio Medina Vizcaino foi tido como culpado ante os tribunais da Justiça
Celestial Objetiva e que em rebeldia contra os Desideratos da Justiça Celestial, negou-se a
aceitar seus erros, pronunciando-se violentamente contra o V.M. Rabolú, investindo sem
consideração alguma contra o V.M. Samael, na forma de um Touro Negro, com grande poder
no Espaço Psicológico”.

(Samael Aun Weor).

87. Poderá alegar novamente o professor que: "o irmão poderá obter
informações acerca disso vendo os vídeos do V.M. Rabolú ou lendo os
seus livros, principalmente o Orientando o Discípulo. "Mas, sinceramente,
Joaquim Amortegui não era sujeito isento de imparcialidade para

interpretar os acontecimentos daquela época... E digo que nenhum dos
envolvidos era,simplesmente para que o professor não continue
acreditando que estou posicionado de algum "outro lado".
Resposta: Bem irmão, ai você demonstra categoricamente que é contra ao
V.M. Rabolú e contra ao V.M. Samael também. Pois para você o V.M. Rabolú
era parcial, porém para o V.M. Samael ele era um Juiz da Justiça Divina.
Portanto era imparcial, conforme ele mesmo deixou gravado em cassete esta
mensagem transcrita aqui: “Rabolú é diretamente um Mestre da Lei, entendam bem, está
encarnado, é um mestre que tá trabalhando, que está em seu ministério, está aplicando a Lei”.
(V.M. Samael - Página 17 do panfleto “Do Ponto Final ao Seguinte”).

Por outro lado tudo isto foi prescrito pelo próprio Mestre Samael, ao afirmar
que: “Já o nosso irmão Joaquim Amortegui, ele é um Mestre do Karma. Um Mestre do Karma,
se entende com a Lei. Como é do Carma, pois, muitos não o compreendem. Desgraçadamente
as pessoas não compreendem os Mestres do Karma. Os julgam equivocadamente e isso é
gravíssimo”

88. Por fim, trago a sua seguinte afirmação: "...esotericamente as coisas
se comportam diferentemente daquilo que entendemos com o intelecto"
...para manifestar meu profundo desacordo e repúdio pela utilização da
natureza esotérica dos Mistérios Divinos como justificativa de ações e
interpretações equivocadas dos seres humanos.
Resposta: Bem irmão, na minha modesta opinião, ao ler atenciosamente as
suas proposições, percebi que para você, todos se equivocaram neste ponto,
que até o V.M. Samael se equivocou, vide questão 87. Oxalá que pelo menos
você estivesse correto em tudo isto, neste mundão sem fim.
Porém para que você esteja correto, para se configurasse como o infalível,
seria preciso que os Veneráveis Mestres Samael e Rabolú estivessem
totalmente equivocados.
E o seu repúdio, enquanto veiculado Amim, é aceito. Porém, se não houver
mudança de direção ao longo de sua vida, o irmão vai ter dificuldades sérias
para se justificar ante a Justiça Celestial Objetiva o seu posicionamento contra
aos V.Ms. Rabolú e Samael
89. Em continuidade, Professor Maurício, em síntese, manifesto abaixo
uma vez mais os meus desacordos com seu posicionamento a respeito
da questão central de nossa conversa e das demais que foram sendo
levantadas, lamentando que continues insistindo nos seguintes pontos:
01. Sugestão de processos psicológicos do interlocutor como forma de
contra-argumentação: "...peço desculpa por ter sido o pretexto para tal identificação.
Porém não sou causa. Porém se o irmão está trabalhando o 1º fator, isto se constitui numa boa
oportunidade de trabalho sobre si mesmo, para através da auto-observação detectar o que “tá
pegando” e submeter-se à morte."

(o professor não só continua a levantar

suspeita acerca de processos psicológicos alheios, como ainda,
ironicamente, amplia suas sugestões, demonstrando não haver
compreendido minha mensagem anterior ou o total desinteresse e
dialogar se apelas a subterfúgios).
Resposta: 01. Amável irmão de busca do Caminho Secreto, sua manifestação
de desacordo é salutar e pertinente, sustentado no direito sagrado de que você
tem de divergência de opinião, na autonomia de seu pensar, em função do
resguardo do seu livre pensamento, do seu livre arbítrio.
Achamos que não precisamos nos lamentar pela nossa insistência em tal o
qual ponto se sobermos respeitar opinião um do outro e vive-versa. Se
sobermos transformar as impressões, nos termos samaeliano, de que
“Devemos aceitar com agrado as manifestações desagradáveis de nossos
semelhantes”. Lembrando que temos o direito de acatar ou de rechaçar
qualquer ponto de vistas, de qualquer pessoa, bem como o dever de respeitálo.
02. Atribuição à Samael Aun Weor de afirmações que ele jamais fez, sem
ainda apresentar qualquer fundamento textual ou fonte: "...o VM. Samael o
direcionou [o livro Educação Fundamental] para o estudo do conhecimento de natureza
epistêmica. Para o conhecimento de natureza gnóstica, ele o aboliu.
Não faz parte dos Cinco Livros Básicos autorizados por ele.”(não existe fonte que
sustente esta ideia, mas existe fonte que desmente).

Resposta: Bem irmão, esperamos que você nos mande, enquanto isto fica
faltando aqui, a fonte que desmente.
Porque a fonte que sustenta, para nós, isto está amplamente documentado em
textos e cassetes do V.M. Rabolú, que se constituem em fontes que você não
reconhece.
“O Mestre Samael viveu as palavras do Cristo Jesus, mostrando com fatos o que é o amor
pela humanidade, pois nunca cobrou um centavo por suas CONFERÊNCIAS e pelo CURSO
DE GNOSE, do começo ao fim, durante toda a sua vida, nem sequer quis aceitar um justo
salário sobre a venda de seus diversos livros. Dizia que vivia da esmola pública; da
contribuição voluntária de seus adeptos. Além disto, renunciou os direitos autorais de todos os
seus mais de 70 livros, para que o Movimento Gnóstico pudesse vendê-los de forma barata, ao
alcance de todos, selecionando no Congresso Internacional CINCO LIVROS BÁSICOS para
serem vendidos ao grande público. Confira no Vídeo YouTube "un limosnero de Smoking”
(http://www.youtube.com/watch?v=AqqMMqyVtWU).

Também podemos ver tal confirmação no 2º Congresso Gnóstico de Serra
Negra: “P. Mesa – O irmão, o que pergunta, Mestre, é quais são as obras autorizadas na
Nova Ordem?”
“V.M. Rabolú. – Já creio que muitas pessoas das Delegações que estão aqui presentes foram
ao Congresso de Guadalajara e se deram conta.

Ainda mais que temos tirado nos livros, quis são as obras e por carta temos explicado:
Matrimônio Perfeito, fica como Kinderes (Jardim da Infância), esse é um Kinder e está o
Mistério do Áureo Florescer, está as Três Montanhas, Psicologia. Revolucionária, Sim Há
Carma, Sim Há Diabo, Sim Há Inferno, A Grande Rebelião. São cinco ou seis Obras. Pareceme que são estas todas”.

03. "...o V.M. Samael constatou, infelizmente, nos mundos interno, que
não conseguiu formar um Exército de Salvação Mundial e sim um
Exército de Galinhas" (o autor desta expressão é Joaquim Amortegui)
Resposta: Perfeito irmão, o autor é mesmo o V.M. Rabolú, que a utilizou na
ocasião que dialogava com o V.M. Samael acerca deste fato. Apresentamos
nossas desculpas pela falha de não haver colocado a frese entre aspas, nos
termos da ABNT.
O mais importante é que o V.M. Samael, na época, foi investigar nos mundos
internos, e viu que infelizmente, seu exército era de galinhas, como havia
pronunciado Rabolú.
04. "...minha afirmação acerca deste ponto [o conhecimento gnóstico não se deve ser debatido
como se debatem o conhecimento epistêmico, que é de natureza mental, não é
genuinamentemente nossa e sim do V.M. Samael."]

(não existe fonte que sustente
esta ideia, mas existe fonte que desmente).
Resposta: Bem irmão para nós aqui está faltando só faltando a fonte que
desmente. Porque a fonte que sustenta é esta: “Assim como Jesus Cristo prometeu
que onde houvesse dois ou mais reunidos, em nome Dele, ali estaria Ele também.
Os Veneráveis Mestres Samael e Rabolú nos prometeram também que sempre estariam
presentes conosco, em espírito, nas práticas, nos fogueios e nas conferências, nos auxiliando
nos processos de ensino-aprendizagem do conhecimento gnóstico, para construção da nossa
compreensão. Também eles nos advertiram de que jamais o conhecimento gnóstico e a
compreensão poderão ser debatidos, como se debate o conhecimento epistêmico, nos meios
convencionais”. (www.agsaw.com.br/tema06.htm).

05. "O próprio Mestre Samael, ao reconhecer a natureza subjetiva de seus inúmeros
livros, revogou-os, sobre a justificativa de que continha muitos erros, por terem sido
escrito na trajetória de seu desenvolvimento, em momentos que sua consciência estava

(não existe fonte que sustente esta ideia, mas existe
fonte que desmente).
ainda em construção."

Resposta: Para que um leitor juiz neutro, possa fazer o seu julgamento
imparcial, só fica faltando aqui a fonte que desmente, porque para nós a fonte
que sustenta está ideia está nos livros “O Voo da Serpente” e na” Exortações
de um Avatara” do V.M. Samael Aun Weor: “Perguntado a ele de onde advinha a sua
inteligência, ele respondeu: “No princípio, a capacidade de análise que eu tinha, ainda que
pensasse que fosse extraordinária, era ainda incipiente em relação com a atual capacidade de
análise que possuo. A atual capacidade de análise não devo a outra coisa senão à
desintegração do Ego. Acontece que quando alguém tem Ego, é muito estúpido, mas quando o
desintegra, sua Essência fica livre e a Essência livre confere-lhe inteligência.

Aquele que tem egos, pensa que é inteligente, mas não é. Poderá ser um intelectual, mas uma
coisa é ser intelectual e outra ser inteligente. Há que fazer uma plena diferença entre esses
dois aspectos. Quando alguém aniquila o Ego, a inteligência aflora de forma natural,
espontânea. Quando alguém não tem Ego, é inteligente, mas quando tem egos, ainda que se
julgue inteligente, pelo fato de ter lido muito, de haver pertencido a tal escola, não é, não é
inteligente. Esta é a realidade dos fatos...Quando eu possuía egos, pensava que tinha uma
grande capacidade de análise. Depois que destruí o Ego, vim a compreender que naquela
época minha capacidade de análise era incipiente, mas eu julgava que era gigantesca pelo fato
de ter lido. Somente o tempo é que veio me demonstrar que não era tão grandiosa como eu
supunha. Assim, o importante da vida é ter a capacidade de autorreflexão evidente do Ser, a
qual aflora com a aniquilação do eu e permite que se veja as coisas mais claras”.
06. "...quanto isto está bastante claro, para quem quiser ler nos livros “As Três
Montanhas e “Os Mistérios Maiores” (nem nos sonhos mais delirantes estas passagens
sustentam a outorga do MGCU a Joaquim Amortegui).

Resposta: Irmão, para isto não precisa de mentes com sonhos delirantes e sim
de consciências com alcances brilhantes. Porque o que V.M. Samael deixa
assinalado nestes livros citados, acerca da outorga do Movimento Gnóstico ao
V.M. Rabolú, para a consciência brilhante é uma realidade concreta. Porque a
consciência é um dispositivo poderoso do ente humano, que permite perceber,
captar, registrar e compreender os fatos, fenômenos e acontecimentos, tanto
fora como dentro de cada um de nós.
A partir daí podemos captar, com compreensão, o acontecimento anunciado no
GRANDE MANIFESTO DA SEDE PATRIARCAL DO MÉXICO, em 1º de junho
de 1976, onde o V.M. Samael diz:
“A Nova Ordem estabelecida pelo Venerável Mestre Rabolú é depuradora em cem por cento, e
quando se processa didaticamente, de acordo com a lei da balança, não poderia de modo
algum, causar martírio de nenhuma espécie. A Nova Ordem estabelecida pelo VENERÁVEL
MESTRE RABOLU foi devidamente autorizada pelo Patriarcado, desde a Sede Patriarcal do
México”.
“Esta Nova Ordem marcha de acordo com a Lei da Balança Eu não estou fazendo coisas
indevidas, senão o que devo fazer pelo bem da Grande Obra. Isto não é novo. Isto foi
autorizado pelo Venerável Mestre Samael, como consta nas cartas dele que muitos conhecem
e conhecerão nesta. Isto não é caprichoso, senão construtivo, porquanto esta Nova Ordem é
chamada para classificar o pessoal, ou as Sementes, para ir purificando, para que possam dar
seus Frutos. De modo que estas diferentes Cartas que publicamos neste Folheto é para que
todo mundo conheça que não é da minha parte senão ordens Superiores que tenho que
cumprir. Analisem profundamente, estudem-nas, amplamente que vejam que aí não há nada
contra a humanidade senão tudo pelo bem da humanidade, porque temos que Tirar e Retirar
até encontrar o Espírito que é o que buscamos todos os que entramos neste ensinamento.
Nada pode ficar estático, Tudo é um eterno movimento. Por isso se diz Movimento Gnóstico,
porque uns saem, outros entram. Isso é o Movimento. Não poderíamos ficar estáticos, com
pequenos grupos e a humanidade fracassando. Por isso temos que nos mover à direita e à
esquerda, para podermos encontrar aquelas Almas que querem verdadeiramente sua
Salvação.(V.M. Rabolú)” Disto já faz bastante anos. Exatamente quando o V.M Samael Aun
Weor estava concluindo seus Mistérios Maiores. Nas últimas linhas desta obra “O Mestre”,
escrevia Samael: “desgraçadamente contamos com os dedos os que estão preparados para a
Gnose. Só duas pessoas conhecemos preparadas para isto: um índio e uma mulher

analfabetos”. Aquele era Joaco, o índio da Serra de Santa Marta na Colômbia. Joaquim
Enrique Amortegui Valbuena era seu nome. Passaram os anos e nosso Avatara desvelou o
ensinamento à humanidade de Aquário, e o Movimento Gnóstico cresceu rapidamente em toda
América. Pouco antes de finalizar sua grande obra, o próprio Mestre Samael olhou para trás e
pode comprovar que entre seu exército ninguém era capaz se segui-lo. Tão só de longe
escalando uma das Três Montanhas, via alguém que vinha atrás de seus passos. Viu
novamente o índio “Joaco”, viu uma águia rebelde, o V.M. Rabolú. Joaquim Enrique Amortegui
Valbuena era o nome de seu Boddhisattwa. Esse índio da Serra de Santa Marta recebeu o
ensinamento igual aos demais. “Eu me despeguei da manada” esclarece o próprio V.M. Rabolú
nesta obra, “por minha inquietude e porque não queria engolir contos nem do Mestre, nem de
ninguém, ou seja, eu fui um rebelde”. Joaquim Enrique Amortegui Valbuena foi um seguidor do
Mestre Samael que desde o primeiro momento começou a praticar, começou a se preparar
esotericamente, trabalhou com os três fatores da revolução da consciência. Tinha sempre
presente aquilo que havia dito o Mestre que “o intelectual, por falta de um ponto ou de uma
vírgula, perde o sentido de uma oração”, que ”o intuitivo sabe ler onde o Mestre não escreve e
escutar onde o Mestre não fala”. Desta maneira foi o único capaz de semear aquele punhado
de sementes que lhe dera o Mestre Samael antes de abandonar seu corpo físico. Desta
maneira o V.M. Rabolú é o único capaz de recolher seus frutos, “porque segui minha
comunicação com ele, por isso é que enfrentei muito mais forte meu trabalho e estou lutando
pela obra que foi deixada pelo V.M. Samael, para que a obra não se desintegre, e apresenta-la
ante as hierarquias superiores como obra verdadeira”.

(www.gnosisonline.org).

07. Insistência em tomar - para análise histórica - como absolutas as
afirmações unilaterais contidas no documento em debate e nas obras de
Joaquim Amortegui. "A história não seria outra, se o Sr. Júlio Medina não
tivesse escolhido o Caminho Espiral, se não houvesse convertido num
Touro Negro, que atacava Samael no astral?" (já demonstrei em
mensagem anterior que estas afirmações estão incorretas).
Resposta: Bem irmão, as informações que você alega serem unilaterais, na
realidade foram amplamente dialogada entre as partes interessadas, na época.
Desta interação surgiu o panfleto “Do Ponto Final ao Seguinte”, que traz o
veredicto científico e judicial desta triste passagem, no Movimento Gnóstico.
O Mais engraçado é que a parte representada pelo Triunvirato, seus
comandados e seus simpatizantes, até aos dias de hoje, semelhantemente ao
que ocorrera no Julgamento do Mensalão, se espernearam, se esquivam, se
sente injustiçado, etc; porém ninguém contestou, até o momento, judicialmente
tal veredicto, muito embora fossem detentores de tal direito.
Para que não haja unilateralidade e parcialidade alegadas, é preciso que
demonstrem esotérica e convencionalmente que o Sr. Medina não escolheu o
Caminho Espiral, conforme alegamos e que os V.M. Samael e Rabolú estão
mentindo sobre o fato. Acerca disto podemos ler o diz o próprio V.M. Samael:
“No tabuleiro de xadrez da vida existem fichas brancas e negras. Os cosmocratores, as vezes
tem que reforçar fichas brancas, as vezes tem que reforçar fichas negras. Hitler e Mussolini
foram fichas negras, reforçadas pelos agentes da lei, com o propósito de castigar o mundo.
Quando uma ficha negra cumpriu sua missão, de tipo cármico, perde toda força cai
inevitavelmente. Em nosso Movimento Gnóstico, algumas fichas negras caíram; mas as fichas
brancas ressaltam a simples vista no SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM GNÓSTICO DA

SERRA NEVADA DE SANTA MARTA. Vem-me a memória, nestes instantes, uma obra
esotérica muito interessante, “CARTAS QUE ME AJUDARAM”. Quando revisamos a minha
carta dirigida a JULIO MEDINA, com data de 29 de janeiro do anjo em curso, pudemos
evidenciar toda uma cátedra esotérica que, em vez de prejudicar, ao contrário, beneficia em
cem por cento aos estudantes gnósticos. Motivo estes mais do que suficientes pelo qual de
modo algum me oporia eu à difusão dessa Carta-Cátedra, ou epístola, com sabor estritamente
ocultista e esoterista. Até eu mesmo propiciaria a difusão de tal Carta-Cátedra, pois, bem
sabemos que, em vez de prejudicar, beneficiaria. De modo algum a Sede Patriarcal do México
poderia autorizar marcha para trás, para etapas já superadas. A Nova Ordem estabelecida
VENERÁVEL MESTRE RABOLÚ foi devidamente autorizada pelo Patriarcado, desde a Sede
Patriarcal do México. (SAMAEL AUN WEOR) (Tomado diretamente do “Grande Manifesto Sede
Patriarcal do México, 10 de junho de 1976, pelo V.M. Samael Aun Weor”).

08. "...reiteramos que Júlio Medina esteve e está ainda sob o comando da
Loja Negra" (unilateralidade e parcialidade no julgamento, descartando o
outro lado da história).
Resposta: Bem, a resposta está contemplada na questão anterior também. Há
cópias de documento do V.M. Samael inseridos nas páginas do livro “A Nova
Ordem”, que comprovam as ações do dito Touro Negro. Para tal pode se ver a
carta do V.M. Samael de 29 de janeiro de 1976, que pode ser lida na página
www.gnoses.net/livrosrabolu/anovaordem.pdf.
09. Segregação com pretensa fundamentação esotérica e equívoco
grosseiro
de
interpretação
textual
e
doutrinária
de
meus
posicionamentos: "ai você categoricamente que é contra ao V.M. Rabolú e
contra ao V.M. Samael também" "se não houver mudança de direção, ao
longo da vida, o irmão vai ter dificuldade para justificar ante a Justiça
Celestial Objetiva o seu posicionamento contra ao V.M. Rabolú ao V.M.
Samael."
Resposta: “Segregação com pretensa fundamentação esotérica e equívoco grosseiro de
interpretação textual e doutrinária de meus posicionamentos”.

Bem você já pensou como seria a reação do seu Secretário Interno, se tal
afirmação e outras mais que você fez, fossem minhas?
Porém acerca de seu posicionamento contrário às ordens do V.M. Samael e ao
Rabolú, por não compreendê-los, leia o que o próprio Mestres disse: “O
Venerável Mestre Rabolú, Mestre do Carma, reencarnado e em pleno cumprimento de suas
funções, deverá, por ordens do Patriarca do Movimento Gnóstico Internacional, Samael Aun
Weor, fazer cumprir todos os decretos da Sede Patriarcal do México. Qualquer ato de
desacato, desobediência, ou falta de respeito ao Venerável Mestre Rabelo, será sancionado
com a nota de expulsão imediata. A Sede Patriarcal do México não aceita faltas de respeito ao
muito respeitável e muito Venerável Mestre Rabolu e, por conseguinte, qualquer despropósito
neste sentido, será sancionado com a expulsão imediata. O Mestre Rabolu, como Juiz do
Carma, tem poderes absolutos para estabelecer a Ordem onde quer que se faça necessário.
Sede Patriarcal do México respalda firmemente todos os trabalhos e conclusões do Mestre
Rabolu. Indubitavelmente o Mestre Rabolu deve derrubar muitos ídolos de barro e corrigir
muitos erro”. (SAMAEL AUN WEOR)

10. Nossa diferença de posicionamento em relação à história do
Gnosticismo já havia se mostrado com clareza na primeira troca de
mensagens, mas vejo agora - com profunda tristeza - que também nossa
visão prática da GNOSIS é radicalmente oposta.
Resposta: Bem irmão, cristianismo, budismo, gnosticismo, catolicismo,
protestantismo, holosoticamente falando, tudo o que encerra o sufixo ISMO
designa partes de um mesmo todo, que é o conhecimento gnóstico.
E como partes elas são delimitadas por fronteiras bem demarcadas, dentro do
tudo no todo. Dentro deste contexto, cada parte possui a sua concepção
singular, uma maneira, um modo, um paradigma, uma leitura particular dentro
do todo.
Ao bem da veracidade dos fatos, é bom que se diga que nossas visões não
são radicalmente opostas, como pensas, mas elas são holisticamente
complementares, uma vez que uma está embasada no paradigma mecanicista
e a outra no paradigma holosótico. Desta forma uma contempla a parte e a
outra contempla o todo.
11. Quando o professor toma a liberdade para julgar meus estados de
consciência, muito embora o próprio Mestre Samael tenha declarado ser
esta uma atitude impossível, e se adianta para dizer que estou contra este
ou aquele Mestre, ainda que eu não tenha me posicionado desta maneira,
traça uma linha divisória bastante evidente entre nossas perspectivas
desta maravilhosa e libertadora doutrina gnóstica.
Resposta: Bem, se o irmão fizer uma releitura atenta verá que não estou
julgando o seu estado de consciência, mas identificando as posições do seu
Secretário Interno, porque o possuo também.
Agora, favor ou contra deste ou daquele mestre, somente, em minha opinião,
poderá se manifestar e dar um veredicto real, um leitor neutro, que aja como
um juiz imparcial. Isto só seria possível para quem não esteja identificado com
a versão dos fatos por parte do Maurício e nem por parte do Giordano.
12. Em meu entendimento, coloca-se o professor com firmeza ao lado dos
autoproclamados guerreiros e defensores de uma VISÃO HISTÓRICA, de
uma disputa de EGOS e não de uma doutrina. Prefere o professor alinharse aos escombros de uma batalha há muito terminada do que alinhar-se
ao que Samael Aun Weor verdadeiramente deixou como mensagem.
Resposta: Amável colega de busca do caminho secreto, para sua informação
eu não estou alinhado nem aos traidores e nem aos traídos, mas sim ao que
julgo ser a verdade, para mim; não importando com o lado ou com a posição
onde ela se encontra.

Às vezes fico perguntando-me se estamos falando da mesma comunidade, ou
se não houve equívocos?. Por que há duas comunidades de nomes
semelhantes e de concepções diferentes:
1ª Gnose Samael Gnosis Gnósticos – É a Comunidade a que me refiro, que
manifestei favorável à sua atuação.
A “Gnose Samael Gnosis Gnósticos é uma comunidade que surgiu em função
dos ataques que vinha sofrendo o Grande Mestre Samael Aun Weor através de
comunidades anti-samaelianas, na rede social Orkut, desde os anos 2004 e
2005.(http://gnosesamaelgnosisgnosticos.blogspot.com.br/).
Esta comunidade, apesar de se sustentar no anonimato, já demonstrou
claramente que existem várias comunidades disfarçadas de gnósticas nas
redes sociais.
2ª Gnose samael Gnosis Gnósticos é a outra comunidade de nome
semelhante e objetivos opostos aos da 1ª comunidade.
(gnosesamaelianagnosisgnosticos.blogspot.com ).
13. Estamos em caminhos opostos professor, infelizmente, mas a
realidade é algo que se impõe severa, e dela não podemos fugir. Ainda
assim, apelo ao seu bom senso para que deixe de lado esta rinha de
fanáticos segregacionistas que atribuem a si mesmos, sem qualquer
lógica e sem qualquer civilidade, a única verdade dos fatos históricos e
das proposições doutrinárias. Pois é desta forma como são erguidas as
bastilhas onde os fanáticos aprisionam ninguém mais do que a si
próprios.
Resposta: de minha parte, é para mim bastante reconfortante saber que há
caminhos opostos ao meu, por onde são conduzidos os meus irmãos, que não
compartilham do meu ponto de vista. Sustentado na visão de que ninguém vai
chegar aos Céus de mãos dadas com alguém.
Quem chegar, por certo chegará por si próprio e sozinho. Por outro lado, não
fico constrangido com a sua afirmação, pois neste ponto sou da doutrina do
Sidarta que afirma que não há um caminho para se chegar a Deus, Ele é o
Caminho. Por outro lado eu não sigo a rinha dos fanáticos, como você pensa,
nem sigo a Samael, nem a Rabolú, nem a Jesus, etc. Apenas sigo o mapa que
deixaram Eles, para que eu possa achar o Caminho, que é o Meu Mestre
Interno. Tudo isto se formou a partir do momento que você me indagou acerca
da minha posição sobre a tal comunidade. Eu fiz o meu posicionamento, que
infelizmente, não foi que o irmão queria ouvir. Se por ventura, ele fosse
compatível com sua concepção, certamente estaria tudo “beleza”.

Por outro lado, em minha opinião, ainda que pertençamos às diversas religiões,
às diversas ordens místicas, às diversas correntes do Movimento Gnóstico,
podemos nos unir internamente por meio da Síntese Samaeliana, por meio da
prática dos Três Fatores de Revolução da Consciência.
90. Sr. Mauricio da silva, Tudo isto que está escrito e a pura verdade eu
tenho 41 anos pertenci à velha ordem do mestre Samael Aun Weor e
presenciei a transformação do Mestre Rabolú na transição para o
movimento gnóstico cristão da nova ordem onde algumas conferencias
foram mudadas como a morte em marcha que se eu não me engano na
velha ordem era a 2 joia do dragão amarelo da conferencia (as joias do
dragão amarelo) etc. Muito obrigado pelas informações gostaria de
receber mais informações sobre o ensinamento gnóstico. Gostaria de
participar dos cursos, mas moro em são Paulo e não sei se vocês
ministram cursos aqui, que eu estou sabendo só em santos? Paz
Inverencial.
Resposta: Olá Etiane, boa tarde! Obrigado pelo contato e pelas
considerações. O nosso curso, atualmente, está sendo só online, pela TV
Websaw. Entretanto há encontros presenciais esporádicos, aqui em Santos,
que você poderá vir, se quiser. Enquanto isto participe do nosso curso online,
pela TV Websaw. Para isto acesse www.agsaw.com.br/saladeaula.htm.
91. Quando foi que o V.M. Samael autorizou o V.M. Rabolú a promover
reforma no Movimento Gnóstico e iniciar a Nova Ordem oficialmente?
Resposta: Foi em 15 de outubro de 1975, por meio de uma autorização
assinada por ele, conforme página 15 do documento "Do Ponto Final ao
Seguinte"
92. Como estava o Movimento Gnóstico naquela época?
Resposta: Estava em desordem e o V.M. Samael confiou ao V.M.Rabolú a
missão de restabelecer a ordem, colocar fim no Movimento Gnóstico da Velha
Ordem e fundar uma Nova Ordem.
93. Era para restabelecer a ordem na Colômbia ou em geral?
Resposta: O movimento estava na entropia no mundo todo, então era para o
V.M. Rabolú, como Mestre do Carma, restabelecer a ordem no mundo todo,
colocar fim na Velha e iniciar a Nova Ordem.
94. Qual foi a maior importância desta autorização de 15 de outubro de
1975, concedida pelo V.M. Samael?

Resposta: Bem além de autorizar o V.M. Rabolú a legislar, transformar, julgar
e resolver problemas em geral relacionados com o Movimento Gnóstico Cristão
Universal, ele reconhece e dá fé ao povo gnóstico de o V.M. Rabolú é um
Mestre do Tribunal do Carma encarnado aqui na Terra.
95. O que ocorreu e o que acontece ainda com aqueles estudantes
gnósticos que não aceitam ao V.M. Rabolú?
Resposta: Quem aceitou ou aceita até hoje, acata. Quem não aceitou ou ainda
não aceita, desacata. Ai então se aplica o veredito do V.M. Samael: "Qualquer
desacato aos ordenamentos do Mestre Rabolú poderá ser sancionado com expulsão imediata
de quem, um mais que, procederem”.

96. Como ocorre esta sanção?
Resposta: Cumpri-se de imediato o veredito dado pelo V.M. Samael. Todos
aqueles que não acatam as determinações desta autorização do V.M. Samael
ficam desligados da gnose, nos mundo internos. Pode até permanecer como
um estudante de gnose aqui na Terra, na linha samaeliana, mas lá nos Mundos
Internos, não.
97. Quantas Ordens Gnósticas existiram ou ainda ao longo da história da
gnose samaeliana?
Resposta: Existiram quatro ordens: 1ª. Velha Ordem; 2ª. Nova Ordem; 3ª.
Contra Ordem e 4ª. Ordem Livre.
A Ordem Livre entrou em ação após término da Nova Ordem. Está em
vigência, movimentando livremente a Gnose Samaeliana, nos tempos atuais,
desinstitucionalizadamente com o nome de MOVIGOL.
A Velha Ordem foi se decompondo gradativamente pela entropia. Ela se
redundou em bagunças, desobediências, traições e desordens, até que o
próprio V.M. Samael resolveu colocar fim nela e criar uma Nova Ordem
Gnóstica, ainda em vida, por meio de seu discípulo V.M. Rabolú, a quem deu
ordens para tal.
Assim morria a Velha Ordem, como o nascimento da Nova Ordem Gnóstica.
Os discípulos do V.M. Samael, que acataram as suas determinações, que
obedeceram às suas ordens, se inseriram na Nova Ordem.
Aqueles discípulos que desobedeceram às suas determinações, que
desacataram suas ordens, tornaram os seus traidores e se encaixaram dentro
de um Movimento Gnóstico que denominamos de a Contra Ordem Gnóstica.
98. Que estratégia adotou o V.M. Samael para a acomodação de seus
discípulos, segundo suas opções?

Resposta: O V.M. Samael traçou estratégias e tomou medidas, ainda em vida,
para que seus discípulos pudessem aderir à Nova Ordem e também à Contra
Ordem Gnóstica, solidificando a cisão definitiva no Movimento Gnóstico.
Com isto ele separou, com sua sabedoria, o joio do trigo, pronunciando assim
acerca do fim da Velha Ordem Gnóstica: "Chegou o instante de pôr a ordem e a Lei
dentro das do Exército de Salvação mundial, isto é impostergável, inadiável. (V.M. Samael Grande Manifesto Gnóstico Internacional. 01.01.1976)

Sobre o inicio da Nova Ordem assim se expressou o V.M. Samael: "A Nova
Ordem estabelecida pelo Venerável Mestre Rabolú é depuradora em cem por cento, e quando
se processa didaticamente, de acordo com a lei da balança, não poderia, de modo algum,
causar martírio de nenhuma espécie". (GRANDE MANIFESTO DA SEDE PATRIARCAL DO
MÉXICO, 1° de junho de 1976).

99. Depois da cisão, sacramentada pelo V.M. Samael, quais segmentos
pseudognósticos se incorporaram à corrente da Contra Ordem Gnóstica?
Resposta: Após as medidas tomadas pelo V.M. Samael às vésperas de sua
morte, para separar o joio do trigo, o trigo foi acolhido pela Nova Ordem e o joio
fixou-se na Contra Ordem Gnóstica. Ele se espalhou pelas mais diversas
instituições pseudognósticas, constituindo-se num verdadeiro quebra cabeças
para os estudantes sérios, dos dias de hoje, que querem estudar e praticar a
Síntese Gnóstica Sameliana.
Logo após tomar tais medidas o V.M. Samael veio a falecer. A partir daí a
gnoses dos traidores do V.M. Samael se dividiu em muitíssimos grupos e sub
grupos.
De forma que hoje, há cerca de 40 anos desse ato de cisão, existem muitas
ramificações da gnoses anti-samaeliana. Obviamente, quase todas creem ser
as verdadeiras sucessoras de Samael. Acham que contam com o apoio da Loja
Branca e consideram as demais escolas como falsas e traidoras. Agem assim
em decorrência do fanatismo e ausência de uma visão holosótica por parte
maioria de seus membros.
100. Quais são as principais instituições componentes da Contra Ordem
Gnóstica, nos dias de hoje?
Resposta: "Vejamos uma pequena mostra das muitas divisões. Talvez haja alguns
pequenos erros em alguma data, só é para dar uma mostra do que é hoje a gnoses, cremos
que não vale a pena entrar em demasiados detalhes, muito menos escrever as acusações que
alguns grupos se lançam entre si ou dar detalhes das misérias pessoais de seus líderes":

GEACAC, AGEAC, IGA, CIAG, CEG, Associação Gnóstica Pistis Sophia, Igreja
Gnóstica, Instituto Cultural Gnóstico, Igreja Tao Cristica Universal, IGEOM,
Amor Maior ou Consciência Ígnea, Falso Mestre do Sul, etc.

01. AGEACAC - Associação Gnóstica de Estudos de Antropologia e Ciência,
dirigida por uma das filhas traidoras de Samael, logo ao separar-se de sua mãe
Litelantes.
02. AGEAC - Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos, Científicos e
Culturais, dirigido pelo mitômano Oscar Uzcátegui .
03. IGA - Instituto Gnóstico de Antropologia, dirigido por um dos filhos traidor
de Samael, ao morrer sua mãe Litelantes.
04. CIAG - Círculo de Investigações de Antropologia Gnóstica, que pertencia
ao IGA, mas se separarou logo que morreu Litelantes, devido a que bateram de
frente com o filho de Samael.
05. CEG - Centro de Estudos Gnósticos, criado pelo traidor de Samael, Ernesto
Barón, logo ao se separar-se do IGA ou da AGEACAC.
06. Associação Gnóstica Pistis Sophia - Criada por Cloris Rojo, ex-esposa
de Ernesto Baron.
07. Igreja Gnóstica - Fundada pelo mago negro, traidor de Samael, chamado
V. M. Gargha Kuichines e aparentemente agora dirigida por seu filho. Há uma
outra Igreja Gnóstica, aparentemente separada da anterior e dirigida pelo
fanático "mestre Hi shing".
08. Instituto Cultural Gnóstico - Fundado pelo traidor do V.M. Samael,
chamado V.M. Lakhsmi, aparentemente discípulo de Gargha Kuichines. É
enganosamente considerado o restaurador da gnoses, acompanhado pelos
falsos mestres Tahuil, Luz Alba, Sardis e Liz Minerva.
09. Igreja Tao Cristica Universal - Dirigida pelo fanático Kelium Zeus
Induceus e seu filho Joab Bator Beor, que diz ser a encarnação de Samael.
10. IGEOM - Igreja Gnóstica Essênia da Ordem de Melkisedek, dirigida pelo
falso mestre K. Arkaon Zanoni Phidluz, o Talwa Manú, aparentemente um ex
discípulo de Kelium Zeus Induceus.
11. Amor Maior ou Consciência Ígnea - Criada e dirigida pelo mitômano e
falso mestre Raphael, ex-estudante gnóstico. Fora expulso da gnose, que na
sua loucura, hora se diz a não ter nada com Nova Ordem, hora que se diz que
é sucessor de Rabolú.
12. Falso Mestre do Sul – Um maluco, um falso mestre que se diz haver sido
anunciado por Rabolú.
101. Com que base se diz que estes discípulos, que dirigem estes grupos
da Gnose Anti-sameliana, da Contra Ordem Gnóstica, traidores do V.M.
Samael, são falsos mestres?

Resposta: A base é oriunda do próprio V.M. Samael, que com a sua imensa
sabedoria, ao analisar os feitos de alguns destes, colocou-os frente a frente,
ante o público, no Congresso de Guardajara e assim se expressou: "Há Mestres
e "Mestres", níveis e "níveis" e vocês tem o Ego vivo”.

Com este gesto o V.M. Samael explicitou aos presentes naquele congresso, o
processo de crescimento evidente de dois fenômenos insanos: do fanatismo e
da mitomania.
Ele estava demonstrando aos presentes que havia fanatismo e mitomania
naqueles falsos mestres de Ego vivo, que queriam comandar seguidores. E
que, da mesma forma, o fanatismo e a mitomania estavam presentes também
naqueles que seguiam a estes falsos mestres de Ego vivo.
102. Qual a importância da confissão do Srº Fernando Salazar Bañol?
Resposta: Em 14.06.1984 o Srº Fernando, em resposta à carta do Sr. Andre
Beaudoin, fez a sua confissão aos irmãos gnósticos do Canadá.
Esta confissão se revestiu de profundo significado, na medida em que passou
a ser um parâmetro importante para o estudante gnóstico se acercar da
veracidade dos fatos.
Nesta confissão o Sr. Fernando revela a sua cumplicidade com os traidores de
Samael, nos delitos de traição à gnose samaeliana.
Ao proceder desta forma, o Sr. Fernando demonstrou atitude de
arrependimento, ao mesmo tempo em que corroborou com o processo
investigatório do V.M. Rabolú, acerca dos traidores de Samael, que elucidou o
caso, por meios periciais legais.
A Confissão do Sr. Fernando, em sete comentários, pode ser lida na integra,
no panfleto "Do Ponto Final ao Seguinte”, das páginas 24 a 29.
103. O que serviu de base para esta confusão toda, que deu ensejo à
proliferação destes falsos mestres e as diversas ramificações de grupos
da chamada Contra Ordem Gnóstica?
Resposta: Tudo começou do lado do diabo, daquele que detesta a verdade,
por duas mentiras de consequência grave.
Logo após a morte do V.M. Samael, em 28.12.1977, os Diretores mais
importantes do mundo todo, que estiveram presentes em seu Velório, se
reuniram em sua casa.
Nesta reunião a filha do V.M. Samael, Drª Hypatia, informou mentirosamente
que havia escutado de lábios do V.M.Samael que a Dona Arnold, sua mãe
devia ser a Diretora Mundial.

Além do delito da mentira, a Drª Hypatia se agravou ao colocar o Sr. Fernando
Salazar Bañol como testemunha, mesmo ele estando ausente, no momento.
Em se guinda o Sr. Fernando, iria dar a passada firme para a configuração em
definitivo da Contra Ordem Gnóstica, ao confirmar a mentira da Drª Hypatia.
Sendo que o Sr. Fernando, em suas confissões afirmou o seguinte :"Eu emiti um
sim firme, com plena consciência que estava mentindo".

O mais grave de tudo isto foi fato de que os Diretores, presentes na reunião,
preferiram acreditar numa mentira viboracerante, que acreditar nas
autorizações dadas pelo V.M. Samael ao V.M. Rabolú para formar a Nova
Ordem, o que está plenamente documentados e assinados em manifestos,
circulares e cartas prescritas pelo Avatar de Aquário.
104. De imediato e também de mediato, quais foram as consequências
desta falsidade, destas mentiras?
Resposta: De imediato os Diretores Internacionais, ao acatarem como verdade
esta grande mentira da Drª Hypatia, tomaram a decisão de formar uma junta
coordenadora, um triunvirato, para comandar o Movimento Gnóstico. Este
triunvirato foi composto por Júlio Medina, Dna Arnolda e Pedro Lopez.
Como o diabo havia metido o rabo no Movimento Gnóstico, não durou muito
tempo esta configuração do comando gnóstico, naquela época.
Logo em seguida, no Congresso de Caracas, em 1978, o público presente
testemunhou o embate, entre dois seres equivocados: de um lado, o Sr. Júlio
Medina dizendo ser o comandante do Movimento Gnóstico, esboçando uma
carta extemporânea falsa, como documento comprobatório, na qual o V.M.
Samael havia passado o comando a ele; do outro lado, a Dna Arnolda se dizia
ser a eleita do V.M. Samael, tendo como prova disto, como documento o falso
testemunho de sua filha Hypatia, que se sustentava sobre aquela mentirinha
que fora respaldada pelo Sr. Fernando Salazar Bañol.
De mediato os efeitos destes atos firmados pelos traidores do V.M. Samael,
revestidos de magia negra, trazem consequências nefastas até aos dias de
hoje para os estudantes gnósticos.
Há estudantes gnósticos, que permeiam as diferentes instituições da Contra
Ordem Gnóstica, revestidos de boas intenções, que nem se quer de longe
desconfia que esteja como cego sendo guiado por cego.
Pobres estudantes de gnose, órfãos da verdade, que nem se quer
remotamente desconfiam do ninho de cobras onde estão metidos.
105. Que erros cometeram ou continuam ainda cometendo os principais
discípulos do V.M. Samael, para se passar à história como agentes da
Contra Ordem Gnóstica, traidores da Gnose Samaeliana?

Resposta: Estes principais discípulos anti-samaelianos, do Movimento da
Contra Ordem Gnóstica, nomeados abaixo, a comando da Loja Negra, cada
um em sua época, movimenta uma doutrina gnostica diabólica, que nada tem a
ver com a doutrina da Síntese Samaeliana, proposta pelo V.M. Samael:
01. Hernesto Baron - O Abade Hernesto Baron se tornou um fanático
violento, na época, cujas violências generalizadas, no Monastério que dirigia do
México, denunciadas pelos missionários, depuseram-no.
Este Abade, a exemplo das religiões mercadológicas de hoje, começou a
cobrar de tudo e por tudo no monastério. Abandonou por completo o Terceiro
Fator nos moldes samaeliano.
Amparado por Dna Arnolda, Hypatia, Salazar e Chavez, ele cometeu o delito
de extorquir dinheiro dos seus alunos, no curso de formação de instrutores, no
monastério que dirigia no México. Ele chegou a exigir a quantia de 340,00
Dólares para pagamento do curso de instrutor.
02. Sr. Fernando Salazar Bañol - Tido como Secretário do V.M. Samael
confessou publicamente os seus delitos, dizendo textualmente haver redigido e
assinado muitos documentos falsos de objetivos escusos, na sua gestão no
comando do Movimento Gnóstico da época.
Também ele confesso que mentiu para ajuadar a Sr.ª Hepatya confirmar que o
V.M. Samael havia deixado o Movimento Gnóstico ao comando da Dna
Arnolda.
03. Srª Arnolda, V.M. Litelantes - Esposa do V.M. Samael, juntamente com
sua filha Hypatia, com Fernando Salazar Bañol e com Vitor Manuel Chavez,
entre tantos outros erros, cometeram o delito de se automearem-se membros
do Conselho Gnóstico Mundial.
A partir daí ela foi cúmplice do mais diversos delitos praticados pelos seus
comandados, no Movimento Gnóstico, tal como cobrança irregular pelo
ensinamento gnóstico, arrecadação irregular de dinheiro, falsificação de
documentos, falsificações de assinatura do V.M. Samael, etc.
04. O Sr. Vitor Manuel Chavez - Em particular, ele impôs a lei do dízimo no
Movimento Gnóstico, nos moldes das religiões mercantis de hoje.
O dinheiro era usado para sustentar o Conselho Gnóstico Mundial, na época
composto por delinquentes.
Este mesmo Senhor cometeu o delito de cobrar $ 1.000,00 pesos de cada
estudante gnóstico, para pagamento do Cursinho de Gnose, dado em três
meses, nos lumisiais do Movimento Gnóstico desta época negra.

Com este dinheiro o homem montou uma empresa Mercantil, a estilo
Valdomiro Santiago da Igreja Mundial.
E para acabar de agravar-se em delitos ele começo manter relações sexuais,
dentro do templo, com sua secretária, Isabel Muñoz, traindo a sua legítima
esposa e a gnose.
05. Júlio Medina - Venerável Mestre Garga Kuichines, Júlio Cesar Medina
Vizcaino, foi condenado pela justiça de Medellín, na Colômbia, por ter vendido
irregularmente bens do Movimento Gnóstico, na época.
Ele desobedeceu e traiu ao V.M. Samael em vários momentos, envolveu em
circulação de documentos falsos, com assinaturas falsificadas, como se fossem
do V.M. Samael, que foram devidamente comprovadas em sua falsidade
ideológica, por um perito equatoriano, em 1984.
Além de expropriar bens materiais do Movimento Gnóstico ele também
aprontou muito no plano doutrinário, ao efetuar manobras com falsos
documentos para fundar a falsa Igreja Gnóstica, etc.
O homem se tornou um grande diabo, um grande mago negro, que
transvestido de Touro Negro, desacatou o Tribunal do Carma, atacou Rabolú e
Samael.
06. Efraín Villegas Quintero, o “mestre Desoto”.
Resposta: Ele não chegou à Maestria. Ele perturbou tanto ao V.M. Rabolú
para revelar-lhe o nome do seu Mestre Oculto.
O VM. Rabolú não o Fez, daí ele amoló tanto ao V.M. Samael que este acabou
revelando-lhe o nome do seu Mestre Interno.
De posse do nome de seu Mestre ele começou a delinquir. Ele traíu o V.M.
Samael e o Movimento Gnóstico em geral, ao promover o desaparecimento da
imprensa da Colombia. Ele estabeleceu uma sociedade ficticia com o ladrão
Julio Medina e roubaram a mencionada imprensa.
07. Oscar Uzcatequi - Traidor do V.M. Samael por não aceitar as proposições
samaeliana a favor do V.M. Rabolú. Ele aparece pronunciado contra o V.M.
Rabolú e contra seu método de morte em marcha, em vídeo da Youtube.
08. Falso Mestre Rafael – Possui um comportamento dúbio. Hora se diz
sucessor do V.M. Rabolú, hora diz que nunca pertenceu a Nova Ordem.
Porém se sabe que ele é ex- estudante gnósticos da Nova Ordem, que fora
expulso por exercício de mitomania.
Ele adulterou a doutrina raboluniana ao transformar a obrigatoriedade do
desdobramento astral objetivo em sonhos subjetivos.

Também cometeu o erro de ordenar outros mestres, entre eles tinha até
médiuns, canalizadores, etc.
09. Falso Mestre do Sul – Se diz ser anunciado pelo V.M. Rabolú, baseado
numa gravação do V.M. Rabolú a respeito do verdadeiro Mestre do Sul, um
liberado. Este mitômano comete tanto erros absurdos, dentro de sua falsa
lógica, que qualquer incauto acaba descobrindo.
10. Teofilo Boston, V.M. Lakshmi, "Restaurador"- Este cidadão, naturalizado
venezuelano, depois que o Mestre Samael desencarnou fez coisas absurdas
para se lançar como o sucessor; ele simplesmente apareceu com uma carta
inconvincente e contraditória para aglutinar os estudantes gnósticos em torno
de seu nome Teófilo Bustos ( “Lakshmi Daimon” ). No entanto, ninguém
reconheceu a veracidade desta carta até hoje, a não ser os incautos.
É cada coisa que aconteceu depois que o Mestre Samael desencarnou que é
mesmo de não se acreditar... Veja só o que esse cidadão naturalizado
venezuelano fez para se lançar como o sucessor; ele simplesmente apareceu
com uma carta inconvincente e contraditória para aglutinar os estudantes
gnósticos em torno de seu nome Teófilo Bustos ( “Lakshmi Daimon” ). No
entanto, ninguém reconheceu a veracidade desta carta, a não ser os incautos.
É cada coisa que aconteceu depois que o Mestre Samael desencarnou que é
mesmo de não se acreditar... Veja só o que esse cidadão naturalizado
venezuelano fez para se lançar como o sucessor; ele simplesmente apareceu
com uma carta inconvincente e contraditória para aglutinar os estudantes
gnósticos em torno de seu nome Teófilo Bustos ( “Lakshmi Daimon” ). No
entanto, ninguém reconheceu a veracidade desta carta, a não ser os incautos.
Este falso mestre traidor apresentou uma inconvincente carta extemporânea
chamada “CARTA DO RESTAURADOR”, SUPOSTAMENTE escrita pelo
Mestre Samael, com aquela questão onde diz que os Mestres Garga Kuichines
e Rabolú destruiriam a obra de Samael. Esta carta não suportou a verdade e
acabou sendo comprovada a sua falsidade.
Como todo mitômano é ilógico este também não teve a menor lógica a se
apresentar como restaurador. Pois só é possível restaurar aquilo que já foi
instaurado um dia e posteriormente desinstaurado.
No caso em questão o Movimento Gnóstico fora restaurado pelo V.M. Samael
em 1950 e se movimentou até 1975, como o Nome de Movimento Gnóstico
Cristão Universal.
Já lá pelos anos 70 este movimento estava fagocitado pela entropia, estava um
caos. A bagunça, a desobediência, a traição, a degeneração e a desordem
campeavam o Movimento Gnóstico por todos os lados.

Diante desta triste realidade o V.M. Samael resolveu revolucionar tudo isto, dar
um choque no Movimento, acabando com a Velha Ordem e iniciar uma Nova
Ordem, por intermédio de V.M. Rabolú, a quem já estava anunciado a nos
Mundos Internos, conforme descrito nos Livros “As Três Montanhas” e os
“Mistérios Maiores”.
Além desta anunciação, nos Mundos Internos, que só é compreendida pelos
estudantes gnósticos de perfil esotérico, o V.M. Samael também deixou este
fato registrado em documentos, na forma de Cartas, em Circulares, em
cassete, manifestos, etc., para alcance também dos estudantes gnósticos de
perfil intelectual.
Desta forma o que foi instaurado, e posteriormente desinstaurado pelo V.M.
Samael, foi a Velha Ordem gnóstica, corroída pela entropia. Daí, à luz da
lógica, só daria para restaurar aquilo que estava caótico e o Restaurado estaria
restaurando algo corrompido.
Na falsa carta, inconvincente carta extemporânea chamada “CARTA DO
RESTAURADOR”, SUPOSTAMENTE escrita pelo Mestre Samael, o falsário se
passa por Samael e diz que os Mestres Garga Kuichines e Rabolú destruiriam
a obra de Samael, como podemos ver: “Considerando la terrible catástrofe destructora
que se avecinará después de mi partida del PLANETA TIERRA, debido a los caprichos
méramente humanos de los boddisattwas de los maestros GARGHA KUICHINES (Julio
Medina Vizcaíno) y el maestro RABOLÚ (Joaquín Amortegui Valvuena) caprichos estos
que sólo causarán división y destrucción catastrófica y después de escuchar acusados y
acusadores, tomé la siguiente determinación:Me dirigí a mi PADRE INTERNO en estado de
Asana y Dharana, sumergido en Diana, ya en estado de Shamadí, le pregunté al SEÑOR
JEHOVÁ, si el Armisticio celebrado en plena SEDE PATRIARCAL, el día trece de mayo de
1976, con los Maestros GARGHA KUICHINES y RABOLÚ, tendría éxito o fracaso y la
respuesta fue, como tenía que ser lamentablemente: HIJO MÍO NO HAY TRIUNFO,
ESTOSDISCORDANTES DESTRUIRÁN TU OBRA”.

O potencial de mitomania deste falsário não deixou a ele ver, que
tais mestres discordantes não "destruiriam" a obra de Samael nada. Pois já
estava praticamente liquidada há anos antes, demandando reformas; reformas
que foram delegadas ao Mestre Rabolú, pelo próprio Samael.
O mitômano traidor não pode perceber que o tal ARMISTÍCIO de que fala a
mencionada carta, aconteceu em 13 de Maio de 1976 e a suposta CARTA DO
RESTAURADOR vem com data de 27 de Maio de 1976 (no mesmo mês).
O Ilógico mitômano jamais poderia perceber que no Grande Manifesto da Sede
Patriarcal do México, realizado em 01 de Junho de 1976 (no mês seguinte da
falsa carta), o V.M. Samael estaria pondo fim na Velha Ordem Gnóstica e
reconhecendo A Nova Ordem emergente, por meio destas palavras:
“A Nova Ordem estabelecida pelo Venerável Mestre Rabolú é depuradora em cem por cento, e
quando se processa didaticamente, de acordo com a lei da balança, não poderia, de modo
algum, causar martírio de nenhuma espécie.” (V.M. Samael Aun Weor).

Este traidor, embasado na lógica do absurdo, não pode, na época, imaginar
que jamais o Mestre Samael iria escrever uma carta secreta ao Sr. Teófilo
Bustos com data de 27 de Maio de 1976, e dias depois iria a público para
ratificar os poderes que havia delegado ao Mestre Rabolú.
Este falso mestre achou que o V.M. Samael era um sujeito ambíguo,
contraditório, por delegar plenos poderes ao Mestre da Justiça para reformar e
estabelecer a ordem onde quer que se faça necessário, ao tempo que
estava completamente consciente de que o mesmo “destruiria” a sua obra.
Lakshmi não sua lógica do absurdo não pode perceber que os estudantes
gnósticos, que possuem razão lógica, iriam acreditar no que estabeleceu o
Mestre Samael, em vida, nos Grandes Manifestos da Sede Patriarcal do
México, nas cartas e circulares autênticas; e não em cartas suspeitas que
surgissem depois que ele desencarnou.
Qualquer mente sã, portadora da razão lógica, sabe que o V.M. Samael tomou
iniciativa de preservar a sua obra muito antes. Ele não esperou que fosse
destruída, para depois ser restaurado por um pseudo “Restaurador”.
Este falso mestre perverteu a gnose samaeliana, ao impor a cobrança do
dizimo."Considero que todos meus fiéis discípulos devem ajudar e apoiar desde
economicamente o Grande Evangelista, e pagar seus dízimos a IGREJA"

106. Se este povão todo que esteve com o V.M. Samael não são mestres
nada, quando se é um Mestre de verdade?
Resposta: A partir da 5ª Iniciação a Venerável Loja Branca recebe alguém
como Iniciado. “Em realidade, o Mestre já havia falado dos chelas, um chela
honradamente não é nada. Em realidade quando ele já entra, como diríramos, a estar vigiado é
quando se mete pelos Mistérios Maiores, pela 1° de Maiores, mas não é um discípulo; senão
praticamente um aficionado, que está sob vigilância para ver como segue. Em realidade, se
conta com a Maestria ou com o iniciado, já é quando chega a 5° de Maiores”. (V.M. Rabolú)

106. A que ordens sagradas pertence o Sr. Julio Medina Vizcaíno?
à Loja Negra. “Em realidade, se
começarmos a enumerar os elementos que se fazem passar por Mestres, por Hierarquias, que
eles mesmos se dão títulos aquí, em realidade de todos estes não ficaria um só. Porque se em
realidade é um Mestre da Loja Branca não o andaria dizendo pelas ruas pregando-o. Os feitos
são os que demonstram que classe ou que categoria são esses elementos. Se olharmos os
gestos destas pessoas, não são nem sequer principiantes, nem aficionados sequer à Loja
Branca. Exploram a Loja Branca, isso sim é outra coisa, mas que em realidade os feitos
demonstram não há existido todavía”. ”. (V.M. Rabolú).
Resposta: Pelo que consta ele pertence é

107. A que ondens sagradas pertence Efraín Villegas Quintero. A ele le
chamam o Maestro Desoto.
Resposta: A maioria destes falsos Mestres que traíram o V.M. Samael era
composta de gente preguiçosa, que não trabalhava a norte do ego. Assim não
teve a capacidade nem de descubrir o nome oculto do seo Mestre interno,
como conta o V.M. Rabolú: “Bom vou comentar algo a vocês para que mais ou menos
tenham em iniciativa o que perseguía o Sr Efraín Villegas Quintero desde faz muitos, desde
que começou a Gnosis.

Resulta que um dia fui a Cúcuta para cumplir uma Missão aquí na Colômbia, me encontrei pela
primera vez com o Sr Efraín Villegas, e todo o tema dele era que lhe disseram o nome oculto
de seo Mestre Interno. E cojió de dia, de noite, pela rua, onde quer me encontrava era
importunando-me para que eu lhe divulgara esse nome oculto. Em realidade como minha
Missão não era essa, essa a mim não, ultimamente já me canso demasiado, e lhe disse estas
palavras: “preocupe-se por desintegrar os defeitos e o nome oculto quando alguém começa a
trabalhar com os três fatores, o nome oculto sai”. Assim o pude tirar de cima de mim, para que
me deixasse um pouco a vida tranquila. Mas ele seguiu insistindo, mais tarde já foi com o
Mestre Samael, até que o Mestre Samael lhe divulgou o Nome Oculto, ao qual pertence ao
Mestre, e ele “nem curto nem preguiçoso”, como isso era o que ele perseguía, ele queria
explorar esse nome, pois seguiu chamando-se o Mestre Desoto. De modo pois, não é porque
ele tenha chegado a Maestria nem muito menos, inclusive, ele atraicionou a obra, atraicionou
ao Mestre Samael, e nos atraicionou a todos. Porque é um dos promotores para que a
imprensa aquí da Colombia desaparecerá. Ele efetuou sociedade com Julio Medina, sociedade
ficticia e roubaram a imprensa entre todos, então quem atraiciona a Obra não pode jamais
chegar a Maestria”.

108. A que ordens sagradas partencia a Sra. Dona Hypatía Gómez de
Lozano.
Resposta: Ela prestou um grande serviço à Loja Negra, ao trair o seo próprio
pai, com os seus atos delincuentes, que formataram uma grande confusão no
Movimento Gnóstico. Sobre ela podemos ler o texto do V.M. Rabolú:
“Praticamente, ela é a que tem vindo falsificando a assinatura do Mestre Samael. Quem
falsifica uma assinatura e ainda mais como de um personagem tal como o Mestre Samael,
pois, se pode catalogar de uma vez de TRAIDOR. Todo documento que você tem tido em suas
mãos, tal como esta carta de Sucessão do Mestre Samael, todas estas coisas, que já constam
sob investigações profundas de autoridades competentes, que está falsificada a assinatura. E
ela se prestou para isso com os traidores tanto Julio Medina, como Vicente Márquez e outros
mais. E assim passar, fazem crer que o Mestre (Samael) lhe havia deixado um testamento. De
modo pois, que com este feito, é mais que suficiente para não pertencer a Loja Branca”.

109. A que ordens sagradas partencia Sr Efraín Villegas, chamado de
Metre Desoto?
Resposta: A maioria destes falsos Mestres que traíram o V.M. Samael era
composta de gente preguiçosa, que não trabalhava a norte do ego. Assim não
teve a capacidade nem de descubrir o nome oculto do seo Mestre interno,
como conta o V.M. Rabolú: “Bom vou comentar algo a vocês para que mais ou menos
tenham em iniciativa o que perseguía o Sr Efraín Villegas Quintero desde faz muitos, desde
que começou a Gnosis. Resulta que um dia fui a Cúcuta para cumplir uma Missão aquí na
Colômbia, me encontrei pela primera vez com o Sr Efraín Villegas, e todo o tema dele era que
lhe disseram o nome oculto de seo Mestre Interno. E cojió de dia, de noite, pela rua, onde quer
me encontrava era importunando-me para que eu lhe divulgara esse nome oculto. Em
realidade como minha Missão não era essa, essa a mim não, ultimamente já me canso
demasiado, e lhe disse estas palavras: “preocupe-se por desintegrar os defeitos e o nome
oculto quando alguém começa a trabalhar com os três fatores, o nome oculto sai”. Assim o
pude tirar de cima de mim, para que me deixasse um pouco a vida tranquila. Mas ele seguiu
insistindo, mais tarde já foi com o Mestre Samael, até que o Mestre Samael lhe divulgou o
Nome Oculto, ao qual pertence ao Mestre, e ele “nem curto nem preguiçoso”, como isso era o
que ele perseguía, ele queria explorar esse nome, pois seguiu chamando-se o Mestre Desoto.

110. Sabendo que O V.M. Samael revelou o nome do Mestre Oculto de
muitos de seus discípulos e que isto não deu muito certo, o que pode-se
afirmar acerca dos Mestres revelados pelo Sr. Júlio Medina?
Resposta: O Sr. Júlio Medina sacou uma quantidade enorme de Mestres, de
elementos que nunca se conheceu, como que se tivessem trabalhado
seriamente na iniciação.

Porém se tratava de pessoas antigas no Movimento, pessoas da “panela” dos
traidores, etc. Esta foi a foi a maneira que o diabo maior arranjou para gratificar
outros diabos menores.
Desta forma coemeçaram aparecerem mitómanos se dizendo Mestres por
todas as partes e até em congressos internacionais, como é o caso do Sr.
Filadelfo Noboa. Vejamos como pronunciou o V.M. Rabolú sobre isto:
“Bem, lhe vou dizer isto, não o digamos a uma pessoa, senão ao nível de personagens que me
dizem que conhecem. Se foram 14 ou 12 Mestres, Julio Medina, falam,…Vou dizer-lhes isto
para que não quebrem a cabeça, e em realidade tirem as conclusões. Que isto o próprio
Mestre Samael o escreveu, não sei se no Matrimônio Perfeito (…inaudivel) obra, tenho isto
para dizer-lhes: EM REALIDADE, O DIABO PAGA A SEUS DISCÍPULOS E LHES DÁ GRAUS PELO MAL QUE
FAZEM. A LOJA BRANCA PAGA PELO BEM QUE SE FAZ À HUMANIDADE E O DIABO PAGA PELAS
ATROCIDADES QUE FAZ O DISCÍPULO POIS PORQUE O VÃO ASCENDENDO MAIS RÁPIDO. ESSE É O CASO
DE DON JULIO MEDINA POR SUA QUANTIDADE DE MESTRES QUE TEM TIRADO AGORA E POR TODOS ESTES
ELEMENTOS QUE TEM PREJUDICADO O DESENVOLVIMIENTO DO MOVIMIENTO GNÓSTICO
INTERNACIONALMENTE. Ele está pagando-lhes, claro, a seus sequazes por todo o dano que tem

feito como demônio, como cabeça de legião, é lógico que tem que pagar a seus discípulos
mais fiéis, que o tem rodeado e tem feito as maldades a direita e esquerda”.

111. A que ordens sagradas pertencem o Sr. Víctor Manuel Chávez, o Sr.
Gonzalo Núñez, o Sr. José Vicente Márquez, o Sr. Antonio Riaño, etc.
Resposta: Pertecem à Loja Negra, são grandes diabos, que nunca se
interessaram pela norte do ego para deixarem o lado negro. Veja o que disse
o V.M. Rabolú sobre eles: “Nunca os tem pertencido a Loja Branca. Entraram como
diabos a desagregar, a pisotear, de uma ou outra maneira a Obra do Mestre Samael. Ou seja,
esta é a dualidade desenvolvendo-se através do tempo, ou seja: que se não há dualidade não
pode haver evolução ou involução. De modo, pois, que esta missão a cumpriram eles dentro da
loja negra; não dentro da Loja Branca”.

112. Pertence ao Círculo Consciente da Humanidade Solar alguém que
escolheu a espiral nirvânica, como o Sr. Júlio Medina?
Resposta: Para pertencer Círculo Consciente da Humanidade Solar é preciso
escolher o Caminho Reto, conforme nos ensina o V.M. Rabolú: “Jamais na história
da humanidade pode, verdadeiramente, pertencer alguém a espiral e ao Círculo da
Humanidade Consciente Solar, jamais! Pela espiral vai “Raimundo e todo o mundo”, pelo Direto
é que se adquirem estas faculdades, estes poderes. Porque com base nos três fatores que tem
que se trabalhar, é que se consegue verdadeiramente os triunfos. Pelo caminho espiral não há
triunfo de nenhuma espécie”.

113. A estes Círculos Sagrados da Venerável Loja Branca podem entrar
estes mitómanos e falsos Mestres traidores da Doutrina do Venerável
Mestre Samael Aun Weor?
Resposta: Impossível, como disse o V. M. Rabolú: “Nem pisar às Portas sequer
de um Templo”.

114. Que relação há entre o Boddisattwa Dna Arnolda e o seo Mestre
Litelantes?
Resposta: A pesar de o Boddisattwa Dna Arnolda ter cometido muitos
erros e haver rodado, o seo Mestre, Litelantes é irreversiblemente
correto. “Bom, praticamente nunca como primera medida, vamos fazer diferenças do que é
o Mestre Interno e a parte tridimensional, ou seja, a matéria, que tenho visto, por ejemplo, que
tem confusão ou querem confundir a materia e o Espírito.
E para mim o Espírito é intocável, é Sagrado, enquanto que a matéria é a que comete erros e,
em realidade, pois, a que causa danos é a matéria. Baseados neste principio o Tribunal do
Karma se nos julga pelo que temos feito aquí não é certo?!

Mas em realidade, volto e repito: temos que advertir que o Mestre Interno não comete erros,
nós os cometemos aquí físicamente tal como o caso de Dona Arnolda. Não podemos dizer: “A
Mestra Litelantes”, senão “Dona Arnorda”, que é a parte tridimensional. De modo, pois, que
faço essa sugestão para que tenham mais claridade que nenhum Mestre da Loja Branca
comete erros, os comete seo veículo inferior”.

115. Quais são os estudantes gnósticos que se tornaram
verdadeiros Mestres da doutrina samaeliana, dentre o
discipulado do V.M. Samael?
Resposta: Ao bem da verdade até agora só Rabolú mesmo. Os
demais, apesar de gritarem aqui, espernearem ali, são todos falsos
mestres. “Honradamente não tenho visto, todavía, o primeiro além do Mestre Samael e
minha pessoa ou o Mestre Rabolú. Posto que em realidade, como o disse o Mestre Samael, no
Caminho Direto não íamos senão os dois”.(V.M. Rabolú).

116. A pesar de haver muitos falsos Mestres por aí dizendo-se sucesor do
V.M. Rabolú, na realidade não poderla ter pelo menos um dentre este
monte de mitómanos até 2013, alguém que tivesse levantado?
Resposta: Até o ano 2000 o próprio Mestre Rabolú afirma que não havia
ninguém. De lá para cá, tendo pasados 13 anos, podemos dizer com toda
certeza do mundo que, infelizmente, ainda não há ninguém, além dos falsos
Mestres que abundam por aí. “Bom, a realidade é esta, tem que ser franco, na realidade
até agora, até o momento, tenho ouvido muitos charlatões. Mas em realidade, um tipo que
esteja trabalhando esotericamente com os três fatores não o tenho visto. Todavía, en fin, há
muitos que (dizem) eu sou, que “batem no peito”, mas os fatos são os fatos. Nós nos
baseamos nos feitos, irmão. E até agora verdadeiramente as pessoas explicam muito bonito,
falam muito bonito, mas os fatos não são assim. De modo, pois, que com s Três Fatores
define-se a situação. Se chega, ascende ou descende. Se não trabalha com os Três Fatores
desciende, se trabalha com os Três Fatores ascende. Essa é a tremenda realidade e no
momento não tem entrado ninguém a trabalhar com os Três Fatores”.(V.M. Rabolú).

117. Sabemos que o Boddhisattwa Dna Arnolda rodou. Sendo assim ainda
devemos chamar a Sra. Dona Arnolda Garro de Gómez de Mestra?
Resposta: Sim, segundo ao V.M. Rabolú debemos respeito a ela. Vejamos sua
afirmação: “Bom, em realidade o Mestre a havia declarado Mestra, não? Nem lhe tira, nem
lhe põe! O respeito para uma pessoa, pode ser quem seja, não se deve tirar. Todo mundo
merece respeito”

118. Qual é o karma que se tem que pagar o estudante de gnose que
seguir a qualquer um dos falsos Mestres da listas dos traidores do V.M.
Samael, como o “mestre Laskhmi”, “mestre Rafael”, Sr. Julio Medina
Vizcaíno, o Señor Efraín Villegas Quintero, o Señor Filadelfo Novoa, ou a
qualquer outro dos que o Sr. Julio Medina Vizcaíno tem declarado
mestre?
Resposta: Bem, na realidade, a maioria das pessoas, que ainda estudam
gnose nos días de hoje, não sabem desta triste realidade que se passou no
Movimento Gnóstico. Portanto, são inocentes. Mas a partir do momento que
alguém tome ciencia de tudo isto passa da inocencia para cumplicidade. “Olhe,
em realidade quando alguém é Consciente do que tem sucedido e está sucedendo referente a
Julio Medina e seus seguidores, e já apoia alguém dele, só por dizer “Mestre” a uma pessoa
dessa, seja a Julio Medina ou qualquer de seus seguidores, esta convertido-se em Cúmplice
de um Delito, de uma Alta Traição e a Ley o pega a diante”.

119. Quando o V.M. Rabolú estava no começo de seus estudos gnósticos
ele encontro com Julio Medina no astral. Como foi este encontró?
Resposta: O V.M. Rabolú conta com muita propriedade esta passagem,
como se segue: “Bom, praticamente tem sido tantos os tropeços que temos tido, porque
em realidade eu desde o começo, eu já comecei a sair em corpo astral entre vezes consciente.
Eu o via em orgias, em salões de magia negra, revolto com demoníacos. Então eu sempre lhe
reclamava assim físicamente: “Mestre porque Você está nestas (…inaudível) condições,
assim”?!! Lhe contava e me dizia sempre a mesma frase: “É que Você não compreende um
Mestre do Amor, a um diplomático! Eu estou feito para desenvolver-me em todas essas lojas
negras, onde demônios, não sei que, (…inaudível) e tomar meus tragos”. Eu o via bêbado, em
orgias, de modo pois que, com isso me despachava e como em realidade não podia ir discutir
porque eu não podia ir mais além nessa época, pois me tragava o conto. Mas sempre era cada
rato (…inaudível) pegando-me em astúcia, cosas que para um Iniciado não eram lícitas e
sempre me ficavam mais dúvidas. Mas ele sempre me despachava com o mesmo conto, “que
eu não compreendia a um Iniciado, a um Mestre do Amor, a um Diplomático do Movimento
Gnóstico que estaba feito para desenvolver-se en todos esses níveis”, então sempre me
despachava com o mesmo conto. Eu recordo uma noite, bom há sido, bom se eu podesse
enumerar os casos como os Julio Medina (…como que eram) muitíssimos. No interno por
exemplo eu ia com meu irmão Don Celestino, que já desencarnou, para o Templo, ou seja, a
parte Astral do Centro da Serra Nevada a uma Reunião, quando passamos pela frente de um
Templo e vimos a Don Julio Medina e todos os hermanos da Sierra metidos aí, escutando uma
grande conferência. Me disse Celestino: “Entremos que aquí está o Mestre, aquí é”. Ao ir eu a
penetrar o Umbral da Porta para diante, recebi um aviso imediatamente de alerta, por não
confiar ao receber o aviso eu lhe comuniquei a Celestino: “Olho que aquí há gato encerrado”.
Assim nesses termos lhe disse, me contestou ele: “Não! Aí está: veja o Mestre Garga
Cuchines, já veja a fulano, a sicrano, a beltrano, e um silêncio muito bonito e uma conversação
muito bonita. Então entramos ao templo mas sempre o aviso permanecia latente em minha
pessoa por meio do coração. Então Celestino me convidou a que nos sentásemos que havia
um asentó desocupado, lhe disse: “Não nos sentemos, estamos de pé, em Guarda! Porque
aquí há gato encerrado!” Voltando a ele, lhe disse: “Vamos ver, escutar-lo de pé”. Me puz num
lapço de tempo mais ou menos de meia hora, escutando-lhe. Esperava pegá-lo em alguma
frase, algo assim e ele era muito sutil. Aquelas palavras saíam como do coração, era como um
Patriarca, mas eu sempre em alerta! Já quando vi que não podia em nenhuma maneira
descubrí-lo pelo discurso que estaba dando, disse a Celestino: “Prepare-se que vamos a definir
esta situação”. Use a conjuração de Júpiter, puz a mão esquerda no plexo solar, e extendi os
três dedos da mão direita para adiante, e lhe pronunciei o mantra com toda minha força. Me
recordo que foi com toda minha força; quando fiz a Conjuração veio Julio Medina de um Púlpito
onde estava acima e caiu ao solo e parou e com a mão empunhada me pegou contra a outra
mão assim, e me disse: “Me tensão com uma boa arma mas te deu contra a rocha”. Nesse
momento Celestino, como já este Sr. se ‘converteu no demônio’ (...Inaudível) Celestino voltou
ao corpo físico, eu intentei sair do templo para entender-me fora do templo, entã o Intimo (ou
seja o Mestre Rabolú) não me deixa dar um passo atrás (…inaudible), desenbainhei a espada
e corpo a corpo meter-me contra essa legião que havia aí, até desintegrar totalmente, até
mesmo o templo o (…inaudível). Essa é uma, e fisicamente tem havido enfrentamento,
muitíssimos, (…inaudível) do começo, (…inaudível), que me enfrente, porque não “engolia” os
contos dele. De acordo com os feitos dele, que eu ia me dando conta, comparava com os feitos
do Mestre (Samael) e isto não era de um Maestro, senão de um qualquer por aí”.

120. Quais as principais comunidades pseudognósticas estão nas redes
sociais, nos dias de hoje, adulterando a doutrina samaeliana?
Resposta:
Há
uma
relação
na
lista
http://www.facebook.com/pages/Gnose-Samael-GnosisGn%C3%B3sticos/221351481236825

deste

link

121. Olá Mauricio, Meu nome é Leonel comentei o seu vídeo "DOS
FALSOS AOS VERDADEIROS MESTRES" como Fratter. Primeiro gostaria
de dizer que admiro seu trabalho como instrutor Gnóstico. Também sou
instrutor Gnóstico, faço parte do Movimento Gnóstico Samael Aun Weor
Antiga Ordem. Já assisti alguns de seus vídeos, e achei muito
interessante pois você tem um temário muito vasto abordando vários
temas. Minha insatisfação foi exclusivamente com o vídeo citado sobre os
falsos mestres. Por alguns motivos, e espero que entenda. Uns dos
principais motivos é que você generaliza, chegando ao ponto de colocar
no mesmo nível o Mestres Lakhsmi com o Inri Cristo. Respeito que você
não reconheça o Metres Lakhsmi, mas coloca-lo no mesmo nível desse
louco mitômano que é o Inri Cristo chegou a ser uma ofensa para nós.
Outro motivo e esse é muito importante e espero que entenda, é que
quando você tenta desmoralizar Lakhsmi em seus vídeos e no site da
AGSAW você acaba desmoralizando uma grande e séria Instituição
Gnóstica que é o Movimento Antiga Ordem que tem como Patriarca o VM
SAMAEL e como Guia o Mestre Lakhsmi. Por exemplo, mesmo que existiu
no passado uma grande divisão das Instituições Gnóstica com a retirada
física do Mestre Samael. Divisão essa que envolveu o Mestre Rabulu a
Mestra Litelantes, o Mestre Gargha Kuichines entre outros. Embora nós
não somos alinhados as instituições que foram por um tempo dirigida
pelo Mestre Rabulú, nós o respeitamos profundamente.

Respeitamos por todo o labor que esse Mestre fez para a humanidade e
também porque sabemos que existem Instituições sérias como a sua que
se alinham a esse Mestre. Acho que esse ponto da divisão que houve no
passado é muito importante de nós entendermos para que possamos
compreender um ao outro!
Resposta: Desculpe em tê-lo desapontado pela abordagem do vídeo citado. Porém devo
ressaltar que este vídeo fica incompleto mesmo, quando desatrelado das leituras do documento
"Do
Ponto
Final
ao
Seguinte",
que
pode
ser
lido
aqui, ou
no
link http://www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.htm, para completar o entendimento da
causa de traição ao V.M. Samael, conhecer os seus reais traidores e os motivos reias da cisão
no Movimento Gnóstico.
Desculpa-me pela ofensa, na nivelação dos traidores, mitômanos, porque afinal devemos
respeitar realmente qualquer pessoa, mesma que pseudomestre, principalmente respeitar os
seus seguidores, constituídos de pessoas que ainda estão por saber da verdade. Entretanto a
gente deve ler o texto do vídeo, na página http://www.agsaw.com.br/falsosmestres.html, para
compreender o contexto.
Porém a verdade para nós gnósticos deve ser buscada, sem isenção, para que possamos talvez
achá-la onde ela esteja, do lado que esteja, independente de grupos e de pessoas por quem
esteja procurando-a.
Eu também pertenci a Velha e à Nova Ordem, como você e muitos outros amigos, porém sinto
muito em reiterar aquilo que você já sabe, que tanto a Nova como a Velha Ordens não existem
mais perante a Loja Branca.

"Acho que esse ponto da divisão que houve no passado é muito importante de nós
entendermos para que possamos compreender um ao outro!". Esta afirmação sua é
extremamente verdadeira e objetiva, para compreendermos uns aos outros, agora e
saber o que realmente se passou, nos bastidores do Movimento Gnóstico, temos que
ir ao Ponto de Mutação da história da gnose samaeliana.
O Ponto de Mutação da Gnose Samaeliana, felizmente ficou documentada perante
às leis humanas e divinas, no documento, que fora escondido a sete chaves,
denominado
Do
Ponto
Final
ao
Seguinte,
disponibilizado
aqui
http://www.agsaw.com.br/dopontofinalaoseguinte.htm.
122. Interessante o documento... O senhor disse que já foi da antiga ordem dirigida
por LAKSHMI?
Resposta: Sim. É muito importante para quem realmente quer saber a realidade dos fatos. Eu
já pertenci sim, no passado, onde fui instrutor.

123. Nota-se nos estudantes de gnose certa vontade de ser um
Boddhisattua caído. É importante isto?
Resposta: Fizeram esta pergunta ao V.M. Rabolú: “Por outro lado há aquelas
pessoas que se jactam de ser Bodhisattwas.

Alguns dizem que o Mestre Samael lhes disse e aqueloutros já se consideram
mestres e contam tudo isto aos grupos”. Vejamos a sua resposta:
V.M. – São ignorantes, porque mais vale ser um principiante e não um
Bodhisattwa, porque o Bodhisattwa traz todos os ressaibos do passado, e se
entende que o Bodhisattwa está rodado ou caído e levantar-se é muito difícil.
Temos à vista muitos Bodhisattwas e não se levantou o primeiro ainda. Saem
maldizendo a Gnose, o V.M. Samael Aun Weor, e sempre, regularmente, o
atraiçoam.
123. O que pode se afirmar acerca dos muitos mensageiros que aparecem
por ai?
Reposta: vejamos como o V.M. Rabolú deu resposta a esta pergunta: “P – Há
pessoas que dizem que os mestres lhes estão dando mensagens e que devem transmitilas aos membros de fase C. Que se passa com essas pessoas? Deve-se-lhes crer ou o
quê?”
“V.M. – Nós recebemos dois tipos de ensinamentos: o esotérico e o exotérico. Porém, há
muitos, muitos elementos, que se estão tornando “mensageiros”. Aqui há uns na Colômbia, que
dizem ser mensageiros de Anúbis, dando mensagens. Temos que nos cuidar desses
elementos, por isso necessitamos o despertar a consciência individual, pra não nos deixar
enredar por esses elementos”.

124. Sobre a adulteração de livros gnósticos o que aconteceu de fato?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pergunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Quer nos diz dos grupos que estão editando os livros do
Mestres Samael?”
‘V.M. – Aqui na Colômbia, Íris Impressores, que é a gráfica que tem editado os livros do Mestre
Samael tem uma adulteração tão terrível nos livros, que já não se pode contar com isso. O
Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática vem com práticas de magia negra tiradas de livros
de magia negra. Então no livro de Medicina, dizendo que “aumentado pelo Mestre Samael”.
Isso são mentiras! Essas práticas são de pura magia negra. De modo que nós estamos lutando
para editar os livros na Espanha (através de edições CAR F) e aqui por orientação minha, para
evitar esse problema dos livros, porque de Íris impressores não compro um livro. Entendem?’

125. Há falsos mestres, traidores do V.M. Samael editando livros e
alterando o corpo de doutrina do V.M. Samael?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pergunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Que opina o senhor, Mestre, dos traidores do V.M. Samael
que estão editando livros e degenerando o corpo de doutrina gnóstica... inclusive estão
dando umas práticas raras?”
“V.M. – Todos aqueles traidores ou adúlteros (não somente se adultera com a carne senão
também com o corpo de doutrina ou com o ensinamento), esses que estão adulterando os
livros do V.M. Samael Aun Weor, introduzindo práticas de magia negra, são vítimas do abismo.
O pranto e o ranger de dentes o esperam”.

126. Tem gente alterando o conceito sobre o ego e outras coisas, como
fica?

Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pergunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Um deles se deu à tarefa de editar certos livros onde se diz
que “o ego animal tem corpo e alma”. Que opina o senhor?”
“V.M. – Quem diz que o ego tem corpo e alma poderia ser um exoterista ou um charlatão
rueiro, que não passou pelas portas do esoterismo, porque, quem disse que um humanóide
intelectual, equivocadamente chamado homem tenha alma? Poderá ter uma essência.
Sabemos muito bem que para fabricar alma temos que morrer em nós mesmos para ir
aumentando a porcentagem de consciência em converter-nos em alma”.

127. Tem gente dizendo por ai que com o azf não se elimina o ego. Está
certo isto?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pergunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Este senhor, antes mencionado, está fazendo tanto dano
com seu pseudo ensinamento que se deu a tarefa que com o arcano não se elimina o
ego.
“V.M. – Dito cavalheiro em menção que está assegurando que o ego tem alma e esta
outra asseveração de que com o arcano não se mata o ego, dá lugar a entender e está
muito claro que o ipo é fornicário. Com esta prática que dá este cavalheiro está
convidando a fornicação, não a castidade. Cuidem-se dos lobos rapaces que tratam de
devorar os ingênuos, àqueles buscadores da luz”.

128. O que pode afirmar acerca dos falsos mestres, malucos sonhadores,
que já tiveram transtornos psicológicos, que abundam por ai?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pergunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Há um panfleto que foi editado por outro destes traidores,
que, ao final do mesmo, inclui uma mensagem dirigida às instituições gnósticas, dizendo
que é do V.M. Samael, enviada através de um elemento que diz que a recebeu direta
mente de Shambala. Como lhe parece isto?”
“V.M. – O panfleto em menção foi editado por um louco que esteve em clínicas de repouso e se
quer fazer passar por um regente de um planeta. Deduzam vocês que classe de sonhador será
este tipo”.

129. Porque houve estudantes gnósticos que ficaram desorientados
quanto ao processo de ressurreição do Vm. Samael e se debandaram
para a Contra Ordem Gnóstica?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pegunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Mestre, porque o povo gnóstico ficou desorienta do com a
raiz do processo que tocou viver ao Mestre Samael?”
“V.M. – Bem, em realidade, ficaram desorientados, porque não havia esoteristas. A maioria é
de intelectuais e o intelecto brigão elabora conceitos equivocados. Estes senhores eram
seguidores da parte tridimensional do Mestre Samael. Nem sequer seguia o Mestre, porque um
seguidor do Mestre, trabalha e se converte de fato num esoterista. Porém, como a maioria não
se dedicou a trabalhar sobre si mesmo, ou seja, nos três fatores, pois se desorientaram.
Porque eu não me desconcertei?... Porque continuei minha comunicação com ele, por isso é
que enfrentei muito mais forte meu trabalho e estou lutando pela obra que foi deixada pelo V.M.
Samael, par que a obra não se desintegre e apresentá-la ante as hierarquias superiores como
obra verdadeira”.

130. É verdade que por detrás de um avatar há sempre uma multidão de
falsos mestres que vai se desmacarando aos poucos, na ausência do
Mestre Verdadeiro?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pegunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Falou-se muito que o Mestre Samael tem corpo físico. Outras
pessoas dizem que não. Poderia esclarecer-nos esta questão?”
“V.M. – O problema radica em que os que não conhecem a parte esotérica tem argumentos
contraditórios. Ouvi uma quantidade de argumentos que carecem de toda lógica. O que não
sabe eles é que quando o Mestre conhece uma etapa, por exemplo o Mestre Samael, tem
direito, por lei, que não se pode negar a ninguém, a um descanso, a um descanso absoluto.
Isolam-se, ficam quietos até que cumpram um lapso de tempo. Não há tempo limitado para
isso. Ali recebem a ordem de quando devem sair outra vez. Quando um Mestre termina a obra,
isola-se, faz passar por morto ou mete seu corpo dentro da quarta vertical, ou desencarnar, se
não necessita desse corpo; porém, pede de vista. Então vem os argumentos de uma e outra
maneira.
O Mestre Samael teve que ir para o bem da própria obra. Todo Avatara tem que desaparecer
para o bem d própria obra. Se o Mestre segue aí, não se desmascara o que se tem que
desmascarar”.

131. O que se pode dizer sobre o que afirmam por ai de que o V.M. Samael
voltará, mas só se pronunciará por meio da mídia moderna?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pegunta feita a ele
sobre esta questão: “P – Mestre, ouviu-se dizer que ao final desses tempos o Mestre
Samael falará pelo rádio, televisão, que pararão os televisores e as rádios e falará ele. É
certo isso”?
“V.M. – Isso é pura mentira. Ele andará pelas ruas, por onde seja. Como especulam as
pessoas! Também recordo que quando desencarnou, diziam que tinha um gêmeo no Peru,
etc., etc”.

132. Quando voltará o V.M. Samael?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pegunta feita a ele
sobre esta questão: “P – O Mestre Samael não se sabe se aparecerá ou não?“
“V.M. – Ele aparece, porém, já quase ao final”.

133. Tem muito falso mestre pregando por ai que Samael já tá vindo, é
certo?
Resposta: Vejamos a resposta que dera o V.M. Rabolú à pegunta feita a ele
sobre esta questão: “P –Então isso de que se murmura de que proximamente virá o Mestre
Samael?”

“V.M. – “Ele tem sua múmia. Eu conheço muito bem a múmia. Conheço-a bem. Porém, ele,
por hora, não sai”.

134. Que se pode comentar acerca da Falsa Igreja Gnóstica?
Resposta: Vejamos o que afirmou o V.M. Rabolú sobre esta questão,

Sobre as: “CARTAS

ENVIADAS PELO AVATARA DE AQUÁRIO, V.M. SAMAEL AUN WEOR, A JULIO
MEDINA E À MINHA PESSOA”.

‘Queremos publicar estas CARTAS, porque sabemos que a maior parte das pessoas não
conhece e por isso se deixaram enganar pela famosa Igreja Gnóstica., crendo que os que
dirigiam a Igreja Gnóstica tinham autoridade e eram pessoas de uma moral alta “.
“Como prova disto, os Estatutos da Igreja Gnóstica não os aprovou o V.M. SAMAEL, no
México, quando do Congresso de Guadalajara, porque eram incorretos. Disse-lhes que até que
não lhe levasse uns estatutos reformados, não aprovaria a Igreja Gnóstica”.
“De modo que estes estatutos não foram reformados, porque já os haviam feito maliciosamente
para se apoderar dos bens do MOVIMENTO e fazer uma instituição muito comercial que se
chamava Igreja Gnóstica.Com isto foram enganadas muitíssimas pessoas que creio que agora
que estejam despertando do engano, do erro onde caíram”.
“Estes esclarecimento os faço porque conheço muito bem o conteúdo de tudo e quero que os
demais o conheçam, para que não se deixem enganar e o que o MESTRE SAMAEL falava do
Mestre Garga Cuichines dava-lhe cargos e muitas coisas, obrigando-o a se levantar, porque
ele nunca se levantou. O boddhisattwa rodou mais do que estava, mais profundo e daí nasceu
a Igreja Gnóstica., com suas más intenções, que o fez o senhor Julio Medina Vizcaino”.
“Estas afirmações as faço e firmo porque estou falando a verdade em público, não tenho
porque ir ficar calado ante delitos cometido e que se estão cometendo em nome da Igreja
Gnóstica, porque a verdadeira IGREJA GNÓSTICA não radica na terra: É o GRANDE TEMPLO
SAGRADO onde moram e oficiam Grande Hierarquias. Então, não se deixem enganar com o
aparecimento dessa igreja barata, aqui, porque o MESTRE não lhe deu visto”.
“Não podemos confundir a verdadeira Igreja, o Templo Sagrado, com uma instituição
comercial. Que isto fique claro. Aquele que se deixa enganar de agora em diante, lá ele. Cada
qual responderá por seus atos”.

135. Que parecer deu o V.M. Samael o estado de Mago Negro do Sr. Júlio
Medina?
Resposta: o V.M. Mandou-lhe, que podemos ler no espaço abaixo:
“CARTA A JULIO MEDINA VIZCAINO- México, D.F., 29 de janeiro de 1976. ADORÁVEL E
IMORTAL SER SAUDAÇÕES E ADORAÇÕES PAZ INVERENCIAL!
Recebei minha fraternal sudação gnóstica. Meu caro fráter! Recebido teu telegrama, as
notícias que chegam a esta Sede Patriarcal do México são certamente muito contraditória. Em
todo caso, penso eu que, mediante A SERENA REFLEXÃO e a COMPREENSÃO CRIADORA
tudo se pode solucionar.
Jamais me ocorreria pensar num JULIO MEDINA estilo ENRIQUE BENAR ou DAVID
VALENCIA, ou alguma espécie assim como o falido autor do FEGLA. Estes tontos acreditaram
que a energia com a qual trabalhavam era específica deles, propriedade particular. Jamais
suspeitaram que trabalhavam com a ENERGIA QUE EU MESMO LHES PRESTAVA. É obvio
que ao lhes não dar mais minha própria energia, apagaram-se como uma lâmpada da qual se
tira a corrente elétrica. O muito respeitável e Venerável Grande MESTRE GARGA CUICHINES
está unido a mim nesta grande luta e o apoiei com toda a minha força elétrica para que possa
triunfar.
Ao marchar para a EUROPA penso deixar o BUDA vivo a frente de um exército poderoso,
muito bem disciplinado. Estas são minhas intenções e não há nelas nada de pecaminoso.
Estas REFLEXÕES, que virto nesta CARTA vos indicam com inteira claridade, que só quero
TEU BEM e o da GRANDE CAUSA. Minha pessoa não vale nada. A OBRA É TUDO! S.S.S.
Não autorizei tal concílio no S.S.S., e o resultado temos à vista. Repito. Minha pessoa nada
VALE.

Mas, desgraçadamente para uns e afortunadamente para outros, em meu interior mora alguém
que tem GRANDE PODER. Desobedecer ao SENHOR, só pode trazer FRACASSOS. SEDE
CENTRAL DE CIÉNAGA Na dita SEDE não se CUMPREM MINHAS ORDENS, por tal motivo
o FRACASSO ressalta à simples vista.
TRIBUNAL DO CARMA - Eis me ante a presença dos MESTRES DA LEI.Estou no TRIBUNAL
DA JUSTIÇA CELESTIAL ou JUSTIÇA OBJETIVA. Ante minha vista aparecem os irmãos do
S.S.S. Encontram-se sentados no canto do salão. Frente a eles está o Boddhisattwa do Mestre
Garga Chuichines. O senhor do Carma o escuta ante sua própria escrivaninha. Os irmãos da
Serra nevada depois de haverem exposto suas razões, permanecem sentados num canto do
salão. Estou na SALA DO JUÌZO num dos TRIBUNAIS DA JUSTIÇA OBJETIVA.
Escutei as razões de um e de outro. O JUÍZ fez ver ao Boddhisattwa do Mestre Garga
Chuichines seus PRÓPRIOS ERROS.
O Boddhisattwa em ESTADO DE REBELDIA CONTRA OS DESIDERATOS DA JUSTIÇA
CELESTUAL de nenhuma maneira quer aceitar que está EQUIVOCADO. Insiste em que TEM
ARAZÃO. Pronuncia-se VIOLENTAMENTE CONTRA O MESTRE RABOLÚ. Persiste em seus
equivocados propósitos.
O JUÍZ se limita a lhe fazer ver o FRACASSO E O RESULTADO FATAL DE SUAREBELDIA
CONTRA A GRANDE LEI. PENSO que o erro do Boddhisattwa está em não haver trabalhado
SERIAMENTE NA DISSOLUÇÃO DOS DIFERENTES ELEMENTOS INUMANOS QUE
CONSTITUEM O EGO... O EU.
Ao explorar psicologicamente o ego, ou melhor diríamos, os diversos elementos que
constituem em si mesmo, no caso concreto desse nobre Boddhisattwa do Grande Mestre
Garga Chuichines, pude verificar por mim e de forma direta que o EU DO ORGULHO foi ferido
mortalmente. Isto provocou em tua psique reações violentas.
Um TOURO FURIOSO INVESTE COM GRANDE FORÇA, é o da IRA, o qual se associa
sempre com facilidade ao EU DO ORGULHO. Obviamente, em tudo isto, entrou também em
jogo o EU DO AMOR PRÓPRIO. Indubitavelmente tal elemento se associa também ao do
ORGULHO. O EU DO AMOR PRÓPRIO ESTÁ FERIDO. De nenhuma maneira pode suportar o
que se disse em 24 de dezembro no S.S.S. Obviamente o EU DO AMOR PRÓPRIO ferido se
uniu ao EU DO ORGULHO TAMBÉM, e o touro da IRA se posa serviço destes eus.
Não é demais dizer que este TOURO de cor NEGRA possui grande poder. No espaço
psicológico a mim MESMO ME EMBESTOU sem consideração alguma.
Nada disto se desconhece na SALA DO JUÌZO. Tampouco se desconhece vossa ATITUDE
CONTRA O MESTRE RABOLÚ.
De todo o dito podes por ti mesmo, inferir, tirar conclusões, deduzir.Obviamente ESTÁS
MARCHANDO CONTRA A CORRENTE, estás dando coices contra o aguilhão. Olha a carta
aquela do Louco do Tarô. Reflete sobre esta carta. Nadar contra a corrente é ABSURDO e
exatamente é ISSO que tu nesses momentos, estás fazendo.
Se tivesses dissolvidos os eus da falsa personalidade, os quais dito seja de passagem, são
governado por 96 leis, nestes precisos instantes tu não estarias fazendo o que agora estás
fazendo.
Sempre te apoiei e sempre te apoiarei, na CONDIÇÃO DE UMA CONDUTA RETA.
ESCRITÓRIOS DA SEDE CENTRAL - O Círculo Consciente da Humanidade Solar que opera
sobre os centros superiores do Ser, de nenhuma maneira ACEITA O PESSOAL de secretários,
etc., que atualmente existe na sede central de Ciénaga.
Eu mesmo quis buscar alguma forma de NEGOCIAÇÃO, algum modo de arreglo para conciliar
as partes opostas, mas não o consegui. Definitivamente NÃO É ACEITO DITOPESSOAL.
CORRESPONDENCIA - Chegaram-me cartas do pessoal dos ditos escritórios de Ciénaga.
Algumas grosseria, outras pedindo explicações. E eu me limitei a guardar SILÊNCIO, porque

não sou JUÍZ DE NINGUEM. Não condeno a ninguém, não menciono os delitos de ninguém.
Só me limito a transcrever ordens que recebo do Circulo Consciente da Humanidade Solar. E
isso é tudo.
Contra a Sede Central de Ciénaga têm chegado de todas as partes acusações GRAVÍSSIMAS.
O descontentamento é geral. Eu sempre destruo tais cartas, porque não me agrada acusar a
ninguém, especificar os erros de ninguém. Cada qual é cada qual e isso é TUDO. No caso
concreto dos escritórios de Ciénaga só transcrevo ORDENS de tipo geral.
MUDANÇA PESSOAL- CHERENZI. Notícias chegadas a esta Sede Patriarcal do México,
trazidos por um casal porto-riquenho asseguram, de forma enfática, que o senhor OMAR
CHERENZI LINDI está causando grande confusão em Paris. Dizem que vem buscar o pessoal
que esteve com ele, que estudou com ele, etc.
Esta notícia é escandalosa e entendo que o pessoal e CHERENZI está vibrando intensamente
nestes instantes. REFLETE NESTA QUESTÂO. Não há dúvidas que as forças tenebrosas de
CHERENZI operam sobre os centros inferiores da máquina humana. Como tu poderás ver,
essa notícia resulta escandalosa e, até, assombra. Em todo caso, causou confusão em todo o
espiritualismo da América.
CONSELHOS FINAIS DESTA CARTA - Desintegra os EUS governados por 96 leis, refiro-me,
de forma enfática, aos EUS da falsa personalidade, continua com a mesma SIMPLICIDADE e
HUMILDADE que OUTRORA manifestastes. Entabula as melhores relações com os irmãos do
S.S.S.
No CONCÍLIO a ser celebrado em 27 de outubro do ano em curso, em Guadalajara, eu mesmo
me reunirei convosco, a parte de toda Congregação e dentro da minha própria SUITE do Hotel
Marreto para estudar serenamente a PROBLEMÁTICA SUMMUM CIÉNAGA.
De todo o coração quero ajudar-te. De nenhuma maneira quisera negar-te minha CORRENTE
ELÉTRICA. Ajuda-me a ajudar. Estou contigo nesta grande luta.
Que esta carta seja por ti estudada muito a fundo. Que te faças consciente do que esta CARTA
SIGNIFICA. Acompanha-me a trabalhar, FILHO MEU, na GRANDE OBRA DO PAI. QUE
VOSSO PAI QUE ESTÁ EM SECRETO E VOSSA DIVINA MÃE KUNDALINI VOS BENDIGAM.
(Firmado) SAMAEL AUN WEOR (Tomado textualmente da .Carta Enviada a Julio Medina
Vizcaino, 29 de janeiro de 1976, pelo V.M. Samael Aun Weor)”.

136. O que o V.M. Samael informou ao V.M. Rabolú acerca do caso
Medina?
Resposta: O V.M. Samael enviou a seguinte carta ao V.M. Rabolú, que
podemos ler no espaço abaixo:
“CARTA AO VENERÁVEL MESTRE RABOLÚ - México, D.F., 29 de janeiro de 1976.
VENERÁVEL MESTRE RABOLU SAUDAÇÕES E ADORAÇÕES”.
“Recebei minha saudação gnóstica: Permita-me fazer a ÚLTIMA LUTA a fim de SALVAR o
Boddhisattwa do Mestre Garga Cuichines”.
“Acabo de remeter a dito Boddhisattwa uma CARTA REFLEXIVA com propósitos evidentes. Se
todos os meus esforços falecem, com dor em minha alma, ver-me-ia na necessidade de não
provisioná-lo mais com minha MARCIANA ENERGIA”.
“Conclusão: Ficaria ISOLADO, coisa que não desejo em verdade, pois, ainda espero um
MILAGRE. Aguardai-me, por favor, e TENDE FÈ EM MIM. Tenho estado no TRIBUNAL DO
CARMA. A razão está da VOSSA PARTE. TENDES A RAZÂO!”
“VOS SEGUIREI INFORMANDO. QUE VOSSO PAI QUE ESTÁ EM SECRETO E VOSS DIVINA MÃE KUNDALINI
VOS BENDIGAM. SAMAEL AUN WEOR (É fiel cópia do original).

137. As admoestações que fez o V.M. Samael ao Sr. Medina surtiram
efeitos?
Resposta: Infelizmente não. Daí ele teve que mandar uma carta de isolamento,
conforme podemos ler no espaço abaixo:
“CARTA DE ISOLAMENTO - 04 de março de 1976 - MENSAGESM PARA OS IRMÃOS DO SUMUM SUPREMUM
SANCTUARIUM DA SERRA NEVADA DE SANTA MARTA”.

Querido irmãos gnósticos! PAZ

INVERENCIAL”.
“A presente carta tem por objetivo dar-vos ORDENS para CONTROLAR FORÇAS. De modo
algum desejaríamos PREJUÍZOS PARA o Movimento gnóstico Internacional”.
“O MESTRE RABOLÚ dará as ORDENS concernentes ao ISOLAMENTO que deverá ser feito
ao SENHOR JULIO MEDINA VIZCAINO.Terá que trabalhar com meus discípulos, OS ANJOS
LUNARES DA ANTIGA TERRA LUA. Eu,por minha parte, COOPERAREI NESTE TRBALHO
ESOTÉRICO. Este trabalho terá que durar 30 dias em CADEIA CONTÍNUA, em turnos de 03
pessoas, que trocarão a guarda a cada 03 horas, de dia e de noite. No último dia se trabalhará
durante 24 horas com turno de 13 PESSOAS. OBJETIVO: SALVAR O MOVIMENTO
GNÓSTICO.IMPEDIR DANOS. BUSCAR A FORMA DE TRIUNFAR. FIRMADO NO MÉXICO,
D.F., NO DIA 04 DE MARÇO DE 1976, PELO PATRIARCA DO MOVIMENTO GNÓSTICO
UNIVERSAL. SAMAEL AUN WEOR (É fiel cópia do original)”

138. A Nova Ordem foi para selecionar os escolhidos, para recolher o
trigo, porquanto, o joio fora recolhida pela Contra Ordem Gnóstica?
Resposta: O V.M. Rabolú deu resposta a esta questão, nos seguintes termos:
“A SELEÇÃO - Muito se falou sobre a seleção do pessoal que forma o Movimento Gnóstico.
Até escrevi um folheto, porém, as pessoas crêem que tudo é fantasia ou que é para nos meter
medo. A seleção cristalizou e se vai levando a cabo. O que acima não serve, aqui se retira por
B ou por C; porém, não pode seguir dentro das filas do Movimento Gnóstico. Assim é que o
saiba o estudantado, para que não confiem em que não chegou. Olhemos quanta gente foi
expulsa do Movimento por maus atos e quantos irão ser expulsos, porque, ao que retiram
acima, abaixo comete desfeitas e temos que retira-lo também. Eu estou trabalhando de acordo
com o que está sucedendo em outras dimensões superiores. Não estou improvisando, senão
obedecendo a ordens. Se querem os senhores não cair nesta redada, devem trabalhar
definitivamente com os TRÊS FATORES, porque nos mundos superiores estamos trabalhando:
A Balança, A Medida e o Livro. De modo que, pois, nesses três elementos se baseia a Grande
lei para julgar ou premiar. Faço-lhes saber, também, que o FIM se acerca muito rápido, porque
O RELÓGIO DO TEMPO, ou seja, O DESTINO D HUMANIDADE está marcando a HORA 13.
Faltam são minutos para que pare o relógio e venha o desastre final. Qualquer um pode ir e
dar-se conta do relógio, porque não é fantasia senão um fato. Já a maquinaria do relógio
trabalha muito lento. Pode parar em instantes. De modo que, pois, estamos no princípio do
FIM, e este é um chamado que lhes faço para que tomem as coisas a sério e trabalhem com os
03 fatores. O mesmo lhes faço saber que eu, como Advogado, ou seja, o Mestre Rabolú como
Advogado, ante o Tribunal da Justiça já deixou de ser Advogado. Passou a ser um Juiz, por
que não há a quem defender. Não me quis expor mais a um castigo por culpa de uma pessoa
que defenda e faça o contrário. De modo, pois saibam duma vez que estamos nas mãos da
Grande Lei, que é a que nos julgará por nossos fatos”. (V.M. RABOLÚ- 07 de abril de 1992).

