PARA ONDE IRÃO OS ELEITOS NO FIM DO MUNDO

01. Quantos e quais são os tipos de resgates? Resposta: São dois, o resgate
para Ilha e o resgate universal para os outros planetas.
02. Para onde irão os selecionados pelo regaste universal? Resposta: Irão para
outros planetas, moradas do Pai como disse Jesus: “Não se turbe o vosso coração; credes
e Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria
dito. Vou preparar-vos lugar”

(João 14:1,2).

03. Quem será resgatado para Ilha? Resposta: Para a Ilha irão os aspirantes que
trabalham com os Três Fatores de Revolução da Consciência, independente da
ordem mística a que pertençam, portadores de mônadas da via reta.
04. Quem será resgatado para outros planetas? Respostas: Os aspirantes
praticantes dos três fatores, das diversas denominações místicas, portadores
de mônadas de via espiral.
05. Como são as naves do resgate? Resposta: São naves especiais, conforme
descritas nas obras do VM Samael e no livro Hercólubus do V.M. Rabolú.
06. Quais planetas receberão resgatados? Respostas: Não são mencionados,
apenas o V. M. Rabolú cita que os resgatáveis serão levados para lugares
seguros.
07. Quantas e quais são as pessoas que irão para a ilha Secreta? Respostas:
Para Ilha o V.M. Rabolú, enfatiza que a colheita foi vazia, mas espera umas cinco
pessoas do MGCU. De outras ordens místicas, na minha opinião, devem
surgirem mais algumas. Deve ser, por recorrência, em torno de 8 almas, como
ocorreu na Arca de Noé, conforme descreve a bíblia: ...... “os quais noutro tempo foram
rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca; na
qual poucas, isto é, oito almas se salvaram através da água”.....

08. Quem são 144 mil de resgatáveis apregoados pelas igrejas cristãs?
Resposta: 144 decomposto cabalisticamente temos: 1+4+4=9. O cristão do
círculo iniciático sabe fazer a leitura do real significado deste número, que
significa nona esfera, a transmutação sexual, o arcano azf. Então entram na arca
de Noé todo aquele que pratica o azf convenientemente. ... “ouvi o número dos selados,
e eram cento e quarenta e quatro mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. E
olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em
suas testas tinham escrito o nome de seu Pai”

(Apocalipse 14:1).

09. Solteiros serão resgatados?
Resposta: Pela antiga gnose acreditava-se que somente com 50% de
consciência desperta é que se ia para Ilha. No livro Hercólubus o V.M. Rabolú
retifica este princípio doutrinário ao enfatizar que, com qualquer percentual de
consciência desperta, o estudante revolucionário que se determinar, em
definitivo pela morte, se qualifica para ir para Ilha.

10. Que fator determina o lugar para onde irá o resgatável? Resposta: O fator
que determina o lugar para onde irá o resgatável eleito é potencial de anelo
revolucionário de sua mônada.
11. Quem comandara o resgate universal? Resposta: O comandante geral é
Jesus Cristo que acompanhado de todos os Veneráveis Metres da Loja Branca,
que cumpriram missão didática, de ação gnóstica, aqui na Terra , ao longo da
existência da 5ª Raça – Raiz.

